
Scrisoare din temniţă despre Hristos, Viaţa veşnică

Vă scriu acum, cu sufletul împăcat de 

lumina Adevărului. Rog din toată inima 

mea, plină de dragoste pentru voi, să 

urmăriţi cu inima şi cu mintea voastră, 

pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, tot ceea ce 

vă scriu eu acum. 

Alta este Viaţa, decât aceea pe care 

obişnuit şi-o închipuie oamenii. Altul este 

Omul însuşi, decât acela ce se închipuie el. 

Altul este Adevărul, decât acela pe care şi-

l închipuie mintea omenească. De ani de 

zile vă scriu mereu din temniţă. Şi tot 

scrisul meu e străbătut de acelaşi fir 

continuu, de acelaşi Adevăr central: 

Hristos, Viaţa veşnică. 

Fără îndoială că, de cele mai multe ori, 

trăind în realitatea întunecată şi întinată 

de păcat, furaţi fiind de vârtejul vieţii, v-

aţi întrebat: „Ce-i cu Válea nostru scump, 

de ne scrie mereu-mereu acelaşi lucru: 

conştiinţa păcatului, Iubire… Hristos?…” 

Vreau să fiu sincer şi deschis, până în cele 

mai adânci fibre ale sufletului. 

Este îndeajuns să vă gândiţi că am 

trăit aproape trei ani, zi de zi, încuiat toată 

ziua într-o celulă, înconjurat de patru 

ziduri, singur, cu o singură deschizătură, 

geamul, şi acela cu gratii. Ei bine, prin 

acea deschizătură, geamul, privirea mea 

nu se putea îndrepta decât într-o singură 

direcţie: Sus, spre Cer. În această 

îndelungă perioadă, în care la plimbare nu 

puteam merge decât o oră şi jumătate pe 

zi, n-am făcut altceva decât să mă rog, să 

meditez şi să citesc. Foarte arareori am 

putut vorbi cu cineva. Condiţiunile de 

viaţă materială în care am trăit au fost din 

cele mai grele. Cu primul pas pe care l-am 

făcut în viaţa de închisoare, mi-am pus 

întrebarea: „Pentru ce am fost eu 

închis?!” 

Pe planul vieţii sociale, privind 

relaţiile mele cu lumea în care am trăit, 

întotdeauna am fost privit ca foarte bun, 

un exemplu de conduită onestă şi curată. 

Atât în liceu, cât mai ales în Universitate, 

unde nivelul vieţii morale e mai scăzut, 

toată lumea, profesori, colegi şi mai ales 

prieteni, vedeau în mine un model de 

viaţă curată, un tip de om nou, care se 

menţinea într-o viaţă morală, abstinentă, 

cu toată hotărârea şi dârzenia. Politicos şi 

corect în atitudine, elegant în ţinută, bun 

la studii, mi se dădeau întotdeauna cele 

mai frumoase calificative. Dacă intram în 

conflict cu cineva, era numai pentru 

adevăr. Ei, bine. Dacă aşa stau lucrurile, 

pentru ce am fost eu adus în temniţă, 

singur, departe de zgomotul lumii, 

departe de atâtea şi atâtea ispite?! 

Şi am trăit cele mai mari frământări. 

Am citit mult, am meditat şi mai mult… 

m-am rugat. Ce este viaţa?! După mult 

zbucium, după multă durere trăită – 

paharul suferinţelor mi se umpluse –, a 

venit o zi sfântă, în iunie 1943, când am 

căzut în genunchi, cu fruntea plecată în 

pământ şi inima zdrobită, într-un hohot 

de plâns. Câteva ore-n şir, cu toată 

stăruinţa sufletului, Îl rugam pe 

„Nu vă faceţi iluzii despre om. Iubiţi-l. Da! Iubiţi-l!”



LA NOI NU A FOST, precum la ruşi, 

bulgari şi sârbi, o revoluţie de catifea. La 

noi s-a strigat, cu preţul vieţii: Libertate, te 

iubim; ori învingem, ori murim! şi Vom muri 

şi vom fi liberi! Românii au plătit preţul 

libertăţii cu jertfa a mulţi tineri şi copii. 

Dar a meritat. Ne-am câştigat libertatea, 

am scăpat de acel cumplit regim al 

obsesiei urmăririi permanente, al 

turnătorilor infiltraţi în fiecare bloc, 

întreprindere, instituţie, şcoală, liceu şi 

universitate. Am scăpat de acea frică 

absurdă de a vorbi liber despre 

Dumnezeu, de a pune o icoană pe 

peretele dinspre răsărit şi de a aprinde o 

candelă. Doamne, ce mare dar e 

libertatea!

Dar cei mai mulţi dintre noi nu mai 

1990 reprezentanţii Comitetului Helsinki 

pentru Drepturile Omului ne-au contactat 

pe noi, studenţii, ca să ne iniţieze în 

lupta pentru câştigarea tuturor 

drepturilor şi libertăţilor care – spuneau 

ei – ni se cuvin. Ne-au pus în contact şi 

cu câţiva membri ai Grupului pentru 

Dialog Social, care deja se constituise, 

viitorii campioni ai apărării drepturilor 

omului în România. Aproape întregul 

popor român a fost angajat rapid într-un 

învăţământ intensiv teoretic şi practic la 

şcoala drepturilor şi libertăţilor omului 

modern, deprinzându-ne aşadar să ne 

revendicăm: dreptul la manifestarea 

liberă a dorinţelor şi de împlinire a 

tuturor plăcerilor, dreptul la liberă 

alegere, adică la a fi autonomi faţă de 

părinţi şi faţă de morala creştină, dreptul 

la propriul pântec sau la planificare 

familială, adică la avort, dreptul la a-ţi 

reface liber viaţa cu o altă persoană, 

adică la divorţ, dreptul de a te exprima 

liber, chiar minţind, calomniind şi chiar 

blasfemiind pe Hristos, căci drepturile 

consfinţite prin revoluţii sunt „sfinte”, 

adică, la limită, mai presus de morală şi 

de adevăr; am mai adăuga „dreptul” 

recent la oricare manifestare liberă a 

fantasmelor sexuale, eventual chiar 

homosexuale. 

IAR PENTRU a ni se demonstra că 

libertatea nu este o glumă şi statul este 

dispus chiar să ne-o impună dacă va fi 

nevoie, prima lege care a fost dată în 

România după căderea regimului 

ceauşist a fost liberalizarea avorturilor. 

Au urmat telenovelele care ne-au 

„învăţat” ce înseamnă cu adevărat 

afectivitatea, o veritabilă şcoală a 

amorului liber. Căci unde este „iubire” 

acolo nu pot fi puse limite, iar aceasta s-a 

văzut încă de la sfârşitul anului 1990 

când se înregistrau deja un milion de 

avorturi. Prin impunerea planificării 

familiale,  exigenta Europă ne consilia 

deja, sugerându-ne decizia de a nu avea 

mai mult de doi copii, iar pe aceştia să-i 

facem numai atunci când va veni 

momentul, dacă va veni vreodată, adică 

atunci când avem casă, maşină şi ne-am 

săturat de plăcerile trupeşti. 

Însă românii mai aveau multe de 

învăţat privind drepturile sexuale, un 

domeniu inepuizabil în ceea ce priveşte 

aşa-zisele plăceri interzise, numite şi 

perversiuni. Pentru aceasta, sub 

oblăduirea ochiului părintesc al statului, 

consiliat îndeaproape de democraţia 

europeană, s-a dezvoltat o adevărată 

industrie de promovare a libertăţilor 

sexuale, poate una dintre cele mai 

Cu durere şi cu dragoste
pentru poporul român

ştiam ce înseamnă libertatea cu 

adevărat. Trebuia să reînvăţăm să fim 

liberi. Poate cel mai greu lucru în viaţa 

unui om este să te eliberezi, cumva, nu 

numai de cenzura exterioară a 

sistemelor ideologice, cât mai cu seamă 

de acea reţinere, neputinţă sau 

constrângere interioară care ne 

împiedică să facem mai mult bine, să 

fim mai generoşi, mai vii, să iubim mai 

mult, şi aceasta fără ca să ne-o impună 

nimeni. 

ÎNAINTE ÎNSĂ de a ne dumeri prea 

bine, din primele zile de după 

“revoluţie”, am fost somaţi cumva să 

ne grăbim spre a recupera mai repede 

decalajul existent între noi şi Occident. 

Ţin minte că încă la începutul anului 

7

Aşa zice Domnul Dumnezeu: O, cetate, 

care verşi sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină 

vremea, şi care-ţi faci idoli, ca să te întinezi! 

Cu sângele, pe care l-ai vărsat, te-ai 

făcut vinovată şi cu idolii, pe care i-ai făcut, 

te-ai spurcat şi ţi-ai apropiat zilele tale şi ai 

ajuns la sfârşitul anilor tăi. De aceea te voi 

da popoarelor spre batjocură şi tuturor 

ţărilor spre bătaie de joc.

Cei de aproape şi cei de departe ai tăi îşi 

vor bate joc de tine, care ţi-ai întinat numele 

şi eşti plină de neorânduială. (Iezechiil, 22:4-5)

Clevetitori sunt destui în tine, ca să verse 

sânge; […] în mijlocul tău se fac urâciuni. 

La tine se descoperă goliciunea tatălui, 

la tine se siluieşte femeia în vremea perioadei 

ei de necurăţie. 

Unul face ticăloşie cu femeia vecinului 

său, altul se spurcă cu nora sa; unul siluieşte 

pe sora sa, fiica tatălui său.

În tine se ia mită, ca să se verse sânge; tu 

iei dobândă şi camătă şi cu silnicie apuci 

câştig de la fratele tău, iar pe Mine M-ai 

uitat, zice Domnul Dumnezeu. (Iezechiil, 

22:10-12)



LA NOI NU A FOST, precum la ruşi, 

bulgari şi sârbi, o revoluţie de catifea. La 

noi s-a strigat, cu preţul vieţii: Libertate, te 

iubim; ori învingem, ori murim! şi Vom muri 

şi vom fi liberi! Românii au plătit preţul 

libertăţii cu jertfa a mulţi tineri şi copii. 

Dar a meritat. Ne-am câştigat libertatea, 

am scăpat de acel cumplit regim al 

obsesiei urmăririi permanente, al 

turnătorilor infiltraţi în fiecare bloc, 

întreprindere, instituţie, şcoală, liceu şi 

universitate. Am scăpat de acea frică 

absurdă de a vorbi liber despre 

Dumnezeu, de a pune o icoană pe 

peretele dinspre răsărit şi de a aprinde o 

candelă. Doamne, ce mare dar e 

libertatea!

Dar cei mai mulţi dintre noi nu mai 

1990 reprezentanţii Comitetului Helsinki 

pentru Drepturile Omului ne-au contactat 

pe noi, studenţii, ca să ne iniţieze în 

lupta pentru câştigarea tuturor 

drepturilor şi libertăţilor care – spuneau 

ei – ni se cuvin. Ne-au pus în contact şi 

cu câţiva membri ai Grupului pentru 

Dialog Social, care deja se constituise, 

viitorii campioni ai apărării drepturilor 

omului în România. Aproape întregul 

popor român a fost angajat rapid într-un 

învăţământ intensiv teoretic şi practic la 

şcoala drepturilor şi libertăţilor omului 

modern, deprinzându-ne aşadar să ne 

revendicăm: dreptul la manifestarea 

liberă a dorinţelor şi de împlinire a 

tuturor plăcerilor, dreptul la liberă 

alegere, adică la a fi autonomi faţă de 

părinţi şi faţă de morala creştină, dreptul 

la propriul pântec sau la planificare 

familială, adică la avort, dreptul la a-ţi 

reface liber viaţa cu o altă persoană, 

adică la divorţ, dreptul de a te exprima 

liber, chiar minţind, calomniind şi chiar 

blasfemiind pe Hristos, căci drepturile 

consfinţite prin revoluţii sunt „sfinte”, 

adică, la limită, mai presus de morală şi 

de adevăr; am mai adăuga „dreptul” 

recent la oricare manifestare liberă a 

fantasmelor sexuale, eventual chiar 

homosexuale. 

IAR PENTRU a ni se demonstra că 

libertatea nu este o glumă şi statul este 

dispus chiar să ne-o impună dacă va fi 

nevoie, prima lege care a fost dată în 

România după căderea regimului 

ceauşist a fost liberalizarea avorturilor. 

Au urmat telenovelele care ne-au 

„învăţat” ce înseamnă cu adevărat 

afectivitatea, o veritabilă şcoală a 

amorului liber. Căci unde este „iubire” 

acolo nu pot fi puse limite, iar aceasta s-a 

văzut încă de la sfârşitul anului 1990 

când se înregistrau deja un milion de 

avorturi. Prin impunerea planificării 

familiale,  exigenta Europă ne consilia 

deja, sugerându-ne decizia de a nu avea 

mai mult de doi copii, iar pe aceştia să-i 

facem numai atunci când va veni 

momentul, dacă va veni vreodată, adică 

atunci când avem casă, maşină şi ne-am 

săturat de plăcerile trupeşti. 

Însă românii mai aveau multe de 

învăţat privind drepturile sexuale, un 

domeniu inepuizabil în ceea ce priveşte 

aşa-zisele plăceri interzise, numite şi 

perversiuni. Pentru aceasta, sub 

oblăduirea ochiului părintesc al statului, 

consiliat îndeaproape de democraţia 

europeană, s-a dezvoltat o adevărată 

industrie de promovare a libertăţilor 

sexuale, poate una dintre cele mai 

Cu durere şi cu dragoste
pentru poporul român

ştiam ce înseamnă libertatea cu 

adevărat. Trebuia să reînvăţăm să fim 

liberi. Poate cel mai greu lucru în viaţa 

unui om este să te eliberezi, cumva, nu 

numai de cenzura exterioară a 

sistemelor ideologice, cât mai cu seamă 

de acea reţinere, neputinţă sau 

constrângere interioară care ne 

împiedică să facem mai mult bine, să 

fim mai generoşi, mai vii, să iubim mai 

mult, şi aceasta fără ca să ne-o impună 

nimeni. 

ÎNAINTE ÎNSĂ de a ne dumeri prea 

bine, din primele zile de după 

“revoluţie”, am fost somaţi cumva să 

ne grăbim spre a recupera mai repede 

decalajul existent între noi şi Occident. 

Ţin minte că încă la începutul anului 

7

Aşa zice Domnul Dumnezeu: O, cetate, 

care verşi sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină 

vremea, şi care-ţi faci idoli, ca să te întinezi! 

Cu sângele, pe care l-ai vărsat, te-ai 

făcut vinovată şi cu idolii, pe care i-ai făcut, 

te-ai spurcat şi ţi-ai apropiat zilele tale şi ai 

ajuns la sfârşitul anilor tăi. De aceea te voi 

da popoarelor spre batjocură şi tuturor 

ţărilor spre bătaie de joc.

Cei de aproape şi cei de departe ai tăi îşi 

vor bate joc de tine, care ţi-ai întinat numele 

şi eşti plină de neorânduială. (Iezechiil, 22:4-5)

Clevetitori sunt destui în tine, ca să verse 

sânge; […] în mijlocul tău se fac urâciuni. 

La tine se descoperă goliciunea tatălui, 

la tine se siluieşte femeia în vremea perioadei 

ei de necurăţie. 

Unul face ticăloşie cu femeia vecinului 

său, altul se spurcă cu nora sa; unul siluieşte 

pe sora sa, fiica tatălui său.

În tine se ia mită, ca să se verse sânge; tu 

iei dobândă şi camătă şi cu silnicie apuci 

câştig de la fratele tău, iar pe Mine M-ai 

uitat, zice Domnul Dumnezeu. (Iezechiil, 

22:10-12)



D
U

H
U

L
 M

U
C

E
N

IC
IE

Iiar cei neputincioşi se tămăduiau şi 
diavolii din oameni se izgoneau, căci, de 
care se atingea sfântul numai cu mâna 
sau numai cu hainele, îndată acela 
câştiga tămăduirea.”

Populaţia oraşului s-a răzvrătit 
împotriva împăratului şi gărzilor sale, 
fiind la un pas de a-i ucide. Sfântul, însă, 
i-a sfătuit cu vorbe blânde să înceteze o 
scornire ca aceea, zicându-le: „«Fraţilor şi 
părinţilor, nu ridicaţi război asupra lui 
Liciniu pentru că este slugă a diavolului; 
căci mie, de acum mi se cade să mă duc 
la Domnul meu, Iisus Hristos!». După 
aceasta şi-a plecat sub sabie cinstitul şi 
sfântul său cap şi astfel s-a săvârşit, 
muceniceşte, în opt zile ale lunii 
Februarie. După tăierea lui, tot poporul a 
făcut cinste mare sfântului, 
întâmpinându-l cu lumânări şi tămâie. 
Apoi, la loc cinstit a pus trupul lui, care, 
a fost dus apoi în Evhaita cu slavă, în opt 
zile ale lunii iunie. Şi se făceau acolo 
minuni mari şi nenumărate, întru slava 
lui Hristos Dumnezeu, Căruia împreună 
cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, se cuvine 
cinste şi închinăciune, în veci. Amin.” 
(din Vieţile Sfinţilor)

Duhul muceniciei

Îndemnul părintelui Justin Pârvu de a ne pregăti pentru vremuri de mucenicie ne readuce 

aminte că martiriul este un „botez al sângelui”, care cu adevărat a pecetluit mărturia creştină. 

Aşa cum propovăduirea Mântuitorului a fost dusă până la Răstignire, aşa şi întoarcerea către 

Hristos, asumarea suferinţelor şi a prigonirilor pe care le aduce viaţa creştină sunt autentice în 

măsura în care pot fi duse până la capăt, adică până la lepădarea jertfelnică de sine, până la moarte. 

Am văzut, în numărul trecut, pildele vii ale mărturisirii dreptei credinţe. De această dată 

vom zăbovi mai mult asupra muceniciei, deoarece în februarie prăznuim mari mucenici ca Sf. 

Teodor Stratilat, Sf. Teodor Tiron, Sf. Sfinţit Mc. Haralambie, Sf. Mc. Policarp – ucenicul Sf. 

Apostol Ioan, precum şi Sf. Mc. Nichifor, dar îi avem şi pe Valeriu Gafencu şi Ioan Ianolide, aceşti 

mari, buni şi blânzi biruitori ostaşi ai lui Hristos din vremurile noastre.

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viaţa lui să şi-o pună pentru 
prietenii săi. (Ioan 15:13)

Creştinii sunt de neînţeles pentru 

prigonitori. Foarte mulţi, atât dintre cei 

din vechime, cât şi dintre cei contempo-

rani, erau tineri, frumoşi, unii erau de 

neam bun, cu funcţii înalte în societate, 

cu educaţie aleasă şi, iată, au fost gata 

nu numai să renunţe la tot ceea ce aveau 

în societate, ci chiar şi la trupul lor, au 

fost gata să primească chinuri, mutilări 

şi torturi. Toate, pentru Hristos! 

creştină în toată cetatea Iracliei. 
Împăratul Liciniu a încercat, iniţial, să îl 
aducă la cetatea sa de reşedinţă, pentru 
a-l chinui acolo şi a-l obliga să 
apostazieze. Teodor Stratilatul şi-a dat 
seama de intenţia lui Liciniu şi a reuşit 
să întoarcă lucrurile spre sporirea 
credinţei în Hristos. Prefăcându-se că 
este gata să se închine zeilor, l-a chemat 
pe împărat în Iraclia, „pentru că sfântul 
voia să pătimească în cetatea sa, adică 
s-o sfinţească cu sângele său vărsat 
pentru Hristos şi să întărească şi pe alţii 
în sfânta credinţă, prin muceniceasca şi 
bărbăteasca sa nevoinţă”.

Trebuie remarcat cum a întărit 
mucenicul Teodor credinţa. Fiind 
conducătorul cetăţii, putea încerca să se 
folosească de influenţa sa pentru a stârni 
o revoltă militară împotriva 
împăratului. A ales însă calea 
muceniciei...

Vieţi de mucenici
„Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus 

vor fi prigoniţi”. (2 Timotei 3: 12)

+ Sf. Mucenic Teodor Stratilat 

8 februarie

Sfântul Teodor, cum aflăm din viaţa sa 
scrisă de Uar, slujitorul său, era căpetenia 
militară a cetăţii Iraclia (Heraclea) pe 
vremea împăratului roman Liciniu. Era 
„om viteaz şi îmbărbătat, foarte frumos la 
faţă, înţelept şi ales orator.” Având râvna 
propovăduirii, a răspândit credinţa 

După hotărârea luată de Teodor, 
acesta, rugându-se, „a avut vedenia 
aceasta: se vedea deschis acoperişul casei 
în care locuia şi lumină cerească, ca un foc 
mare, l-a strălucit, pogorându-se pe capul 
lui şi un glas s-a auzit de sus, zicându-i: 
«Îndrăzneşte, Teodore, că sunt cu tine».”

Iar Teodor a îndrăznit. A sfărâmat zeii 
de aur aduşi de împărat în Iraclia şi i-a 
dat săracilor, l-a înfruntat făţiş, 
mărturisind credinţa sa în Hristos, şi a 
fost supus chinurilor. A fost bătut cu vână 
de bou, apoi cu vergi de plumb, cu unghii 
de fier a fost strujit şi cu făclii de foc ars la 
coaste. După aceste chinuri a fost aruncat 
în temniţă, ţinut cinci zile fără mâncare şi 
băutură, iar apoi răstignit pe cruce. I-a 
fost bătut un piron în părţile ascunse ale 
trupului său, iar săgeţi ascuţite i-au 
străpuns faţa, orbindu-l. În această stare, 
Sf. Teodor este întărit în chip minunat de 
un înger al Domnului care îl dă jos de pe 
cruce şi îl vindecă de toate rănile 
chinurilor. Minunea a fost atât de mare, 
încât ostaşii trimişi de Liciniu să-l 
îngroape pe Teodor s-au convertit. „Apoi 
s-a adunat la dânsul toată cetatea şi toţi, 
lepădându-se de închinarea la idoli, 
proslăveau pe Hristos, unul Dumnezeu, 

+ Sf. Mucenic Nichifor 

9 februarie

Pilda Sfântului Nichifor este de mare 
actualitate pentru noi, deoarece ne arată 
cât se poate de clar duhul în care este 
posibilă mucenicia, căci înainte de toate 
martiriul este rodul lucrării harului 
dumnezeiesc care întăreşte voinţa şi 
sufletul pentru îndurarea unor chinuri 
mult peste puterea de îndurare a omului.

Nichifor şi preotul Saprichie erau 
prieteni foarte buni şi de nedespărţit, 
vieţuind împreună în cetatea Antiohiei. 
Toată prietenia lor s-a pierdut însă 
dintr-o oarecare pricină, cei doi devenind 
duşmani unul faţă de altul. Nichifor şi-a 
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revenit din această rătăcire şi a făcut tot ce 
a putut pentru a se împăca cu vechiul său 
prieten, preotul Saprichie. A trimis 
mijlocitori cu rugăminţi stăruitoare de 
primire a cererii de iertare, iar apoi a mers 
el însuşi, aruncându-se la picioarele lui 
Saprichie, pentru a-şi cere iertare. La toate 
acestea, Saprichie a rămas de 
neînduplecat.

În acea vreme s-a făcut fără de veste, în 
Antiohia, o mare prigoană împotriva 
creştinilor. Saprichie, preot fiind, a fost 
prins şi adus în faţa autorităţilor. „«Noi 
creştinii, o! ighemonule,» mărturisea 
Saprichie, «avem Împărat pe Hristos 
Dumnezeu, căci Acela Unul ne este 
adevăratul Dumnezeu, Făcătorul cerului, 
al pământului, al mării şi al tuturor celor 
ce sunt într-însele; iar toţi dumnezeii 
păgânilor, fiind draci, să piară de pe faţa 
pământului, căci nu pot să ajute nimănui, 
fiind lucruri de mâini omeneşti». Atunci 
ighemonul mâniindu-se, a poruncit ca să-l 
întindă pe roată şi să-l chinuiască fără 
milă. Fiind muncit, Saprichie a zis 
ighemonului: «Putere ai asupra trupului 
meu, dar asupra sufletului meu nu ai, fără 
numai Domnul meu, Iisus Hristos, Care l-
a creat».” 

Fiind chinuit mult, Saprichie a răbdat 
toate torturile cu bărbăţie. Apoi, văzându-l 
neînduplecat, judecătorul a dat asupra lui 
hotărâre de moarte.

„Fiind dus Saprichie la tăiere, 
sârguindu-se spre cereasca cunună, a auzit 
despre aceasta fericitul Nichifor. Deci, i-a 
ieşit în cale şi s-a aruncat la picioarele lui, 
zicându-i: «Mucenice al lui Hristos, iartă-
mă că ţi-am greşit!» Iar el nu i-a răspuns, 
căci inima lui era cuprinsă de răutate 
diavolească. Sfântul Nichifor, alergând pe 
altă cale, l-a întâmpinat şi iarăşi, căzându-i 
înainte, îl ruga, zicând: «Mucenice al lui 
Hristos, iartă-mă că ţi-am greşit ca un om, 
căci, iată, ţi se dă din cer cunună de la 
Hristos, pentru că nu te-ai lepădat de El, ci 

ai mărturisit numele Lui cel sfânt, 
înaintea a multe mărturii». Dar 
Saprichie, orbindu-se de ură şi fiind 
aspru la inimă, stătea neînduplecat, 
nevrând nicidecum să-l ierte. 

Deci, când i-au zis prigonitorii: 
«Pleacă-ţi genunchii, ca să ţi se taie 
capul», Saprichie a zis către dânşii: 
«Pentru ce voiţi să mă tăiaţi?». Aceia au 
răspuns: «Pentru că n-ai voit să aduci 
jertfe zeilor şi ai defăimat porunca 
împărătească, pentru un om numit 
Hristos». Auzind aceasta, ticălosul 
Saprichie a zis către dânşii: «Să nu mă 
ucideţi, că voi face ceea ce poruncesc 
împăraţii, mă voi închina zeilor şi le voi 
aduce jertfe». Aşa l-a orbit ura şi de 
harul lui Dumnezeu s-a depărtat, 
încât el, care mai înainte era în 
cumplitele chinuri şi nu se lepădase 
de Hristos Domnul, fiind acum la 
sfârşit şi aşteptând să ia cununa 
muceniciei şi a slavei, s-a lepădat de 
viaţa cea veşnică şi s-a depărtat de 
Domnul. 

Văzând Sfântul Nichifor că 
Saprichie a căzut cu totul din sfânta 
credinţă şi s-a lepădat de Hristos, 
adevăratul Dumnezeu, a început a 
striga cu glas tare către călăi: «Eu sunt 
creştin şi cred în Domnul nostru Iisus 
Hristos, de Care Saprichie s-a lepădat! 
Deci, tăiaţi-mă pe mine în locul lui». 
Ighemonul, auzind aceasta, a poruncit 
ca pe Saprichie să-l slobozească, iar pe 
acel creştin să-l taie cu sabia. Deci a fost 
tăiat pentru Hristos capul Sfântului 
Nichifor în locul lui Saprichie şi s-a 
dus, bucurându-se, către Hristos 
Domnul, ca să ia cununa biruinţei din 
dreapta Lui şi să stea în ceata sfinţilor 
mucenici, care slăvesc pe Tatăl, pe Fiul 
şi pe Sfîntul Duh, pe cel Unul în Treime 
Dumnezeu, Căruia I se cuvine cinste şi 
închinăciune, slavă şi stăpânire în veci. 
Amin.” (Din Vieţile Sfinţilor) D
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Fericitul Valeriu Gafencu
Frumuseţea unei vieţi de martir

Valeriu Gafencu (1921-18 februarie 

1952) este una din cele mai izbitoare pilde de 

sfinţenie odrăslită în iadul temniţelor 

comuniste. Mărturiile despre cum 

transfigura oamenii acolo unde ajungea, 

cum lumina ca un sfeşnic în bezna 

temniţelor, abundă şi strigă despre viaţa de 

mucenic şi de sfânt pe care a închinat-o lui 

Hristos. Părintele Nicolae Steinhardt îl 

numeşte, în Jurnalul Fericirii, „Sfântul 

închisorilor”. 

O bună parte a detenţiei sale a fost grav 

bolnav de tuberculoză. În condiţiile în care 

zăcea imobilizat la pat, plin de răni şi de 

dureri, era un focar de dragoste, de înnoire 

sufletească şi de izbăvire pentru cei ce 

stăteau împreună cu el la Târgu Ocna. A 

murit în braţele prietenului său, 

mărturisitorul Ioan Ianolide, căruia îi spune: 

„Ioane, să duceţi duhul mai departe! 

Aici a lucrat Dumnezeu!”

Mărturii despre fericitul Valeriu se găsesc 

îndeosebi în cartea lui Ioan Ianolide, Întoar-

cerea la Hristos. Document pentru o lume 

nouă, Ed. Christiana, Bucureşti, 2006 şi în cea 

a monahului Moise (Iorgovan), Sfântul Închi-

sorilor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia 2007. 

CONVORBIRI DUHOVNICEŞTI ÎN 

ÎNCHISOARE. VALERIU GAFENCU, 

MODEL DE ATITUDINE ŞI DE GÂNDIRE 

CREŞTINĂ APLICATĂ ISTORIEI ACTUALE

Valeriu Gafencu ardea, zic încă o 

dată. Ardea… ardere de tot, la 

propriu, în văzul tuturor, ca o făclie 

de lumină spre care şi de la care 

fiecare lua putere sufletească şi 

trupească. Cuvintele lui erau 

purtătoare de duh. Gesturile lui erau 

binecuvântări şi îmbrăţişări. Faptele 

lui arareori sau târziu sesizate şi 

descoperite erau daruri integrale ale 

fiinţei lui. Valeriu nu dăruia, ci se 

dăruia. (Virgil Maxim despre 

fericitul Valeriu)

- Valeriu, care este fondul crizei de azi?

- Ateismul.

- Ce vezi în lumea de azi?

- Văd un haos interior, o descompunere 
care merge spre nihilism, căci oamenii sunt 
obsedaţi de nimicul materiei, de ficţiunea 
formelor, de epuizarea senzuală, de 
istoricismul fără transcendenţa, de 
ceremonialitatea fără Dumnezeu, de 
consumatorismul fără spiritualitate, de 
falsitatea ce se ascunde sub autozeificarea 
omului. Dezastrul se desfăşoară pe toate 
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liniile de forţă ale vieţii omeneşti. E necesară 
multă suferinţă pentru reorientarea spirituală a 
lumii şi pentru schimbarea modului ei de 
viaţă.

- De ce a lăsat Dumnezeu lumea să intre în 
criza în care se găseşte, după aproape 2000 de 
ani de creştinism?

- Criza nu e a lui Dumnezeu, nici a 
credinţei, ci a libertăţii conştiinţei oamenilor. 
Oamenii ultimelor secole au desacralizat lumea, 
au pustiit sufletele, au exacerbat senzualitatea, 
s-au lăsat pradă orgoliului materialismului şi 
ateismului. În acelaşi timp şi forţele satanice 
sunt mai ascuţite şi mai bine organizate în 
secolul XX decât în primul veac creştin. Modul 
în care pier sfinţii ucişi de fiară în secolul XX 
este cu mult mai draconic, mai pervers, mai 
total, mai bine studiat, mai cumplit decât felul 
în care au fost ucişi martirii primelor veacuri 
ale catacombelor. Milioanele de creştini de azi 
nu sunt la nivelul spiritual al catacombelor, dar 
în acest secol sfinţenia şi martiriul sunt mai mari 
ca oricând prin intensitate şi forme de 
manifestare. Duşmanii creştinismului, cei ce au 
provocat martiriul, vor acum să-i acopere 
existenţa şi să-L facă uitat pe Hristos în lume, 
dar se înşeală şi se dovedesc neputincioşi. Ei au 

reuşit să stăpânească lumea, dar au făcut sfinţi 
şi martiri. Au reuşit să închidă gura 
oamenilor, dar lumina sfinţilor n-au reuşit să 
o acopere. Dumnezeu lucrează în lume şi prin 
oamenii necredincioşi. Aşa pare a se descifra 
rostul crizei pe care o străbate secolul XX: 
curăţirea necesară unei trepte mai înalte de 
spiritualitate şi vieţuire.

- Care ar fi modalităţile de ieşire din criză?

- Întoarcerea la Hristos. Este necesară o 
elită creştină care să nu părăsească poporul, ci 
să lupte cu îndrăzneală contra tuturor 
formelor de împilare şi înrobire a lui. Poporul 
nu poate fi apărat numai prin rugăciuni şi 
pomeni, adică prin formalism sec, ci şi prin 
luptă, îndrăzneală şi putere. Lumea asta e în 
stăpânirea lui Hristos şi creştinii nu au voie să 
o părăsească. Nu există nici o acuzaţie mai 
gravă decât să se spună că Biserica a părăsit 
poporul, căci atunci L-a părăsit pe Hristos, 
oricâte dogme ar fi stabilit şi respectat ea.

- De ce este necesară credinţa în lume?

- Din înţelepciunea cu care a făcut 
Dumnezeu lumea. Lumea este nedesăvârşită, 
atât de nedesăvârşită încât nimic nu e 
desăvârşit în ea: nici orânduielile ei politico-
sociale şi economice, nici cultura, artele, 
ştiinţele, filosofiile şi credinţele ei. Oamenii, 
liberi şi conştienţi, oricât de stăpânitori sunt ei 
în lume, nu se pot desăvârşi decât prin 
comuniune cu Dumnezeu. Dacă i se ia omului 
această legătură cu divinul, el decade în 
bestialitate şi neant. Credinţa este deci o 
necesitate.

- Creştinismul este discreditat de 
materialişti ca retrograd, întunecat, medieval, 
inchizitorial, iezuit, mistificator. Ce putem 

răspunde?

- Materialismul care denigrează azi 
creştinismul are ca bază teoretică ştiinţa; ei bine, 
tocmai ştiinţa este antimaterialistă şi divulgă 
materialismul ca tiranic, limitat, mecanicist, 
nihilist, nefast şi dezastruos. Lumina 
materialismului este întuneric; orientările 
progresismului sunt contra naturii; 
senzualismul materialismului a descompus 
firea; umanismul materialismului a bestializat 
lumea; legile materialismului sunt fictive, deşi 
pentru o vreme au întemniţat gândirea 
oamenilor. Ştiinţa a ajuns la limitele cunoaşterii 
materiale şi ea singură ancorează lumea în 
transcendent.

- Cum se poate ieşi din criza materialistă?

- Prin Hristos, numai că El nu e primit în 
lumea de azi; nimeni nu e dispus azi să-şi 
modifice viziunea şi modul de viaţă, cu toate că 

se merge spre dezastru. Evenimentele sunt în 
curs şi nu mai pot fi oprite nici de creştini. 
Totuşi avem datoria să strigăm oamenilor: 
„Opriţi-vă din dezmăţ, renunţaţi la tiranie, 
puneţi ordine în voi înşivă, puneţi limite 
nesaţiului vostru, întoarceţi-vă la natură, 
renunţaţi la orgolii, distrugeţi armele atomice; 
dacă sunteţi raţionali, renunţaţi la raţionalism; 
dacă sunteţi realişti, vedeţi realitatea spirituală; 
dacă aveţi cunoaştere, ancoraţi-vă în 
transcendent! Daţi sufletului vostru sfinţenie 
de sus, căci numai aşa vă veţi mântui. Pocăiţi-
vă! Chemaţi pe Dumnezeu să pună ordine în 
voi şi în lumea voastră, pe pământul vostru şi 
în cerul vostru! Toate acestea să nu fie însă 
numai îndemnuri abstracte şi moralizatoare. 
Creştinii sunt chemaţi să fie treji. Lumea are 
nevoie de Hristos, de credinţă şi de autentic 
creştinism“. (Din Întoarcerea la Hristos)

Precum odinioară Sfântului Apostol Pavel 

pus în lanţuri la Ierusalim i s-a arătat 

Mântuitorul Hristos, întărindu-l, şi tu, 

Sfinte Mărturisitorule, te-ai învrednicit a 

vedea în temniţă pe Maica Domnului, care 

a zis: „Îndrăzniţi! Biruinţa va fi a Fiului 

meu!” Iar tu cu umilinţă te-ai plecat 

înaintea ei şi plin de bucurie ai cântat lui 

Dumnezeu: Aliluia! (din Acatistul 

închinat fericitului Valeriu)

Fermentul muceniciei
„Nu cu răzvrătire, nu cu nemulţumire, nu revoltaţi mergeau martirii în faţa

 prigonitorilor, ci ca nişte miei spre junghere…” (Arhimandritul Iustin Pârvu)

De ce a îngăduit Domnul nostru, Iubitorul 
de oameni, asemenea dezlănţuiri ale 
diavolului şi slugilor sale împotriva făpturii 
sale? 

Deoarece aceşti fraţi ai lui Hristos au 
devenit, prin mucenicia lor, jertfa cea 
sângeroasă adusă pe altar pentru păcatele 
noastre ale tuturor. Ei sunt mieii jertfiţi de 
preoţii Vechiului Legământ pentru iertarea 
păcatelor poporului. Ei sunt răscumpărarea 
noastră. Datorită lor noi trăim, avem (încă) 
libertate, avem Biserica, datorită lor, prin 
Hristos, porţile iadului nu au biruit-o şi nici nu 
o vor birui. 

Ei sunt cei ce stau cel mai aproape de 
Hristos, deoarece au făcut, până la capăt, ceea 
ce a făcut şi Hristos pentru noi: şi-au pus 
trupul şi sufletul şi-au jertfit întreaga viaţă, 
pentru noi. Şi „mai mare dragoste decât 
aceasta nimeni nu are, ca viaţa lui să şi-o pună 
pentru prietenii săi” (Ioan 15:13).

Dragostea, aşadar, este fermentul 
muceniciei. Dragostea pentru Hristos şi 
pentru aproapele, o dragoste care nu este 
omenească, nu cunoaşte exaltarea, nu este nici 
măcar eroism sau onorabilitate. Este dragoste 
dumnezeiască, de la Duhul Sfânt, ce provine 

din cunoaşterea lui Dumnezeu prin 
împlinirea poruncilor Sale. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind 
fericirile din predica de pe munte a 
Mântuitorului, arată că suferirea prigoanelor, 
a ocărilor şi a necazurilor urmează împlinirii 
primelor porunci: ale smereniei, pocăinţei, 
milostivirii şi căutării păcii cu Dumnezeu. 

De aceea, mucenicul nu este un fanatic, 
nici un erou cum se găsesc, destui, în istoria 
lumii. Însuşi Apostolul Pavel, martirizat şi el 
de împăratul Nero, a scris: „De aş da trupul 
meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic 
nu-mi foloseşte” (1 Cor. 13:3). 

Prin urmare, nu oricare dintre noi va 
putea merge până la mărturisirea lui Hristos 
dacă în mărturisire se va amesteca ceva 
omenesc, meschin, pătimaş, un rest de 
necredinţă şi interes. Jertfa nu poate fi decât 
rodul lepădării totale de sine sau cel puţin al 
unei dispoziţii sincere a sufletului de a-L 
urma cu toată fiinţa pe Hristos. 

Grupaj realizat de
Ioan BUCUR



Propriu societăţii postmoderne 

contemporane e fuga de Dumnezeu! Adică, 

într-o astfel de societate orice aduce aminte de 

prezenţa lui Dumnezeu în spaţiul public şi în 

inimile oamenilor trebuie pus sub semnul 

întrebării, contestat, îndepărtat şi înlocuit de 

urgenţă. Graba şi ura cu care vedem că au loc 

toate aceste lucruri lasă impresia că s-a 

săvârşit o crimă!

Arhitecţii societăţii atee socotesc ca pe o 

crimă educarea copilului în familie în spiritul 

credinţei creştine. Prin urmare, educaţiei i se 

acordă o atenţie deosebită în societatea în care 

existenţa lui Dumnezeu este negată. 

Un copil care ascultă cuvântul 

Evangheliei de la cea mai fragedă vârstă are 

toate şansele de a-l primi şi a-l lucra la 

maturitate. Dar copilul care nu-l aude are 

mult mai multe şanse să rămână necredincios 

pe tot parcursul vieţii. Căci un om care creşte 

în albia cuvântului lui Dumnezeu cu greu 

poate fi păcălit şi sedus de cuvintele 

oamenilor – ideologii care nu urmăresc decât 

moartea omului prin glorificarea lui. În timp 

ce un copil crescut în atmosfera închisă a 

ideologiilor moderne care-l neagă pe 

Dumnezeu va fi o pradă mult mai uşoară la 

vârsta maturităţii.

În această perspectivă, trăsătura 

fundamentală a sistemului educaţional 

modern şi a ideologilor care doresc să posede 

sufletele copiilor este îndepărtarea acestora de 

părinţi şi integrarea lor în sisteme 

uniformizatoare precum creşele, grădiniţele, 

şcolile publice, locuri unde îndoctrinarea lor 

prin diferite ideologii ateiste devine mult mai 

uşoară.

Cursurile de religie propagă ateismul şi 

relativismul moral

Unul dintre cele mai controversate 

programe educaţionale din Quebec, 

Canada, prevede tocmai înlocuirea lui 

Dumnezeu din sufletele copiilor prin 

intermediul unei subtile îndoctrinări. 

Ministerul Educaţiei din Quebec, fără 

dezbatere publică, a impus începând cu 

septembrie 2008 tuturor elevilor de la 

şcoala primară până la liceu noul Curs de 

Etică şi Cultură Religioasă, cu intenţia 

declarată de a-i învăţa pe elevi egalitatea 

între religii, pluralismul, toleranţa, 

multiculturalismul şi a le „facilita 

dezvoltarea spirituală în vederea 
1autoîmplinirii lor” .

Cu alte cuvinte, programul urmăreşte 

să înlocuiască autoritatea părinţilor cu 

cea a statului în ceea ce priveşte educaţia 

religioasă a copiilor, lăsând impresia că 

nici o religie nu e mai bună decât alta, 

astfel încât a alege o religie nu e ceva 

diferit de a alege un produs în locul 

altuia. 

De altfel, în scandalul declanşat de 

noua viziune asupra lumii impusă de stat 

nu numai şcolilor publice, dar şi celor 

private, cei mai mulţi dintre comentatorii 

măsurii luate au observat că singura 

„religie” pe care o susţine cursul este 

relativismul moral şi religios şi 

subminarea religiei dominante în Quebec 

– creştinismul! Intenţia reiese în mod 

vizibil din felul în care a fost organizată 

materia: creştinismul a fost pus alături de 

cele mai obscure religii păgâne, iar Iisus 

Hristos este aşezat alături de alţi „mari 

oameni” precum Buddha – totul cu scopul 

de a submina în copii credinţa în Iisus 

Hristos ca Dumnezeu-Omul. (Detalii pe 

www.coalition-cle.org) 

Unul dintre autorii cursului a declarat 

în mod deschis că ideea fundamentală care 

a stat la bază a fost „pedagogia 

conflictului” a lui Hegel, scopul fiind 

„zdruncinarea în copii a unei identităţi 

[religioase] prea solide” pentru a-i învăţa 
2cu „divergenţa şi dezacordul” .

La o lectură mai atentă a ideilor şi 

strategiilor noilor ideologi, vom vedea că 

ele nu se deosebesc de cele ale torţionarilor 

de la Piteşti care căutau ca prin diverse 

metode de tortură să provoace şocul 

revoluţionar pentru a zdruncina în deţinuţi 

credinţa în Dumnezeu, în Biserică şi în 

familie – totul pentru a instaura în ei ura 

de clasă. Tot despre ură este vorba şi aici: 

ura celor care propagă ateismul şi 

relativismul moral şi religios împotriva 

creştinismului. Se pare că diferă numai 

metodele, scopul fiind acelaşi!

Un alt mod subtil de a-L scoate din 

inimile copiilor pe Dumnezeu şi formele 

tradiţionale de concepere a lumii a fost pus 

la punct recent în Marea Britanie. Noul 

Oxford Junior Dictionary pare să se fi 

inspirat direct din aforismul filosofului 

german Friedrich Nietzsche, care a 

înnebunit negându-l pe Hristos: „Nu vom 

reuşi să ne debarasăm de Dumnezeu cât 

timp mai credem în gramatică”. 

În acest sens, din ultima ediţie a 

Dicţionarului Oxford pentru Copii au fost 

scoase cuvinte precum sfânt, episcop, 

mănăstire, abate, psalm, păcat, diavol, duce, 

împărat, monarh, imperiu, dar şi cuvinte care 

redau bogăţia lumii înconjurătoare: măgar, 

Purificarea limbajului

castor, bou, pelican, ghindă, caisă, lalea, violetă 

etc. pentru a fi înlocuite cu blog, MP3 

player, bază de date, celebritate, toleranţă, UE, 

dezbatere, conflict, săritură cu coarda, emoţie, 

biodegradabil etc. (cf. sitului ziarului Daily 

Telegraph).

Acesta este proiectul totalitar de 

schimbare din temelii a lumii prin 

alterarea limbajului, aşa cum e descris de 

George Orwell în romanul 1984. În 

societatea totalitară descrisă de Orwell, 

Ministerul Adevărului se ocupa cu 

alterarea istoriei prin permanenta ei 

rescriere şi schimbarea percepţiei lumii 

înconjurătoare prin alterarea şi 

simplificarea limbajului. Scopul este acela 

de a reduce fondul lexical atât de mult 

încât limbajul să devină slogan, iar 

gândurile omului – stereotipuri. Proiectul 

totalitar descris de Orwell nu se 

deosebeşte cu nimic de cel pus în practică 

azi în Marea Britanie. Se poate observa din 

cuvintele citate cum limbajul este epurat 

de expresii care ar putea face trimitere la 

realităţi precum Dumnezeu, Biserică, 

tradiţie, dar şi de cuvinte care fac legătura 

dintre om şi realitatea înconjurătoare, 

nuanţând-o. Limbajul se simplifică nu 

numai calitativ, dar şi cantitativ – în 

Educaţia anticreştină
a societăţii postmoderne contemporane



Propriu societăţii postmoderne 

contemporane e fuga de Dumnezeu! Adică, 
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Codul lui DaVinci
sau codul răsturnării anti-hristice a sensurilor

În esenţă, vremurile de pe urmă, 

care parcă deja s-au inaugurat, se 

caracterizează printr-o sporire ajunsă la 

limite nemaiîntâlnite a confuziei, în 

virtutea căreia până şi mulţi creştini vor 

ajunge să confunde cuvintele şi lucrările 

Celui rău cu cele ale lui Dumnezeu, 

pentru ca în final să ajungă să se 

închine antihristului în locul lui Iisus 

Hristos. 

În aceste vremuri, după cum ne 

precizează Sfântul Lavrentie al 

Cernigovului, este necesară multă 

înţelepciune pentru a te putea mântui. 

Prin cunoştinţă şi înţelepciune 

duhovnicească vom putea cu uşurinţă 

să depistăm ideile gnozei antihristice şi, 

cu harul lui Dumnezeu, ne vom putea 

delimita cu fermitate de ele.

Pentru a exemplifica proiectul 

gnostic şi a-i determina strategiile de 

acţiune în vremea noastră, ne vom opri 

atenţia asupra Codului lui Da Vinci, 

un adevărat dicţionar al programelor 

antihristice care se rulează astăzi în 

principal prin mass-media, dar şi prin 

legislaţia şi educaţia care ni se 

pregăteşte. Vânzarea în peste 60 de 

milioane de exemplare a Codului lui 

Da Vinci ne indică faptul că lumea este 

pregătită să primească mesajul 

antihristic cuprins în această 

blasfemiatoare carte sau, cel puţin, ne 

sugerează eforturile care se fac spre a se 

atrage întreaga omenire în direcţia unei 

lecturi întoarse pe dos a adevărului, a 

sensurilor inverse, iraţionale, ale 

discursului Celui rău.

Într-o pură poveste poliţistă, Codul 

lui Da Vinci reproduce şi glorifică ispita 

primordială a omului, aceea de a se 

face pe sine dumnezeu în locul lui 

Dumnezeu. Însă, deşi Renaşterea şi 

Iluminismul promiteau accesul la auto-

deificare tuturor celor care se lepădau 

de Hristos – vezi Voltaire –, codul lui 

Da Vinci ne descoperă secretul ascuns 

şi transmis din generaţie în generaţie 

de-a lungul veacurilor în cadrul 

societăţilor secrete: numai anumiţi 

oameni se pot ridica la rangul 

divinităţii, precum în catolicism numai 

Papa este infailibil. În viziunea lui Dan 

Brown, aceştia sunt membrii Prioriei 

Sionului, solidari cu descendenţii unui 

anume Isus pe care în nebunia lui îl 

identifică cu Mântuitorul Iisus Hristos şi 

al unei anume Magdalena care în cadrele 

aceleiaşi intenţionate confuzii mentale o 

confundă cu Sfânta Maria Magdalena.

Cu alte cuvinte, Dan Brown 

insinuează că membrii dinastiei 

plantageneţilor ce supravieţuieşte în 

cadrul lojei Prioria Sionului îşi găsesc 

dumnezeirea prin descendenţa directă 

din nişte zei pe care, după o formulă 

celebră în scrierile gnosticilor, acesta îi 

numeşte cu numele sfinte ale Fiului lui 

Dumnezeu şi Sfintei Maria Magdalena.

Povestirea lui Dan Brown împlineşte 

din toate punctele de vedere idealul 

celor care din veac se luptă cu Hristos: 

1. Pe de o parte, secretul pe care Dan 

Brown susţine că-l deţine loja Prioriei 

Sionului şi a Cavalerilor Templieri nu 

este altul decât dramatizarea înşelăciunii 

arhiereilor şi a bătrânilor lui Israel care 

au făcut totul pentru a ascunde învierea 

lui Hristos. Ideea este tipic gnostică, căci, 

pentru a se face pe sine dumnezeu, omul 

înşelat de diavol contestă faptul că 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu, 

Dumnezeu adevărat şi om adevărat, 

închipuindu-L ca pe un om obişnuit.

2. Pe de altă parte, ne putem pune 

întrebarea: cum pot susţine descendenţii 

plantageneţilor că sunt de spiţă 

dumnezeiască dacă ei însuşi afirmă că 

sunt urmaşii unui om cu numele Isus? 

Aici intervine cel de-al doilea aspect al 

misterului împărtăşit de membrii Prioriei 

Sionului: ei susţin că taina pe care 

creştinii au ocultat-o de-a lungul 

veacurilor nu este alta decât aceea că 

dumnezeu a fost dintru început de gen 

feminin şi că s-ar fi întrupat în cele din 

urmă în persoana unei anume 

Magdalena din care se trag ei. Din nou 

întâlnim o idee gnostică clasică, aceea că 

lumea s-ar fi născut din actul erotic al 

unei zeităţi feminine numită Sofia. Însuşi 

personajul principal feminin al Codului 

lui Da Vinci poartă numele de Sophie, o 

veritabilă întrupare a zeităţii amintite. 

Frăţia (Prioria Sionului) a fost 

recunoscută dintotdeauna pentru 

venerarea sacrului feminin.

―- ă spui că gruparea asta  este, de 

fapt, un cult ce se închină unei zeiţe 

păgâne?

― Mai degrabă e cel mai reprezentativ 

cult de acest gen. 

(Codul lui Da Vinci, p. 72) 

 Vrei s

Mâna Sfintei Maria Magdalena se 

găseşte la Mănăstirea Simonospetra din 

Sfântul Munte Athos, unde în chip 

minunat răspândeşte până în zile 

noastre o mireasmă deosebită şi 

transmite la atingerea celor care o 

cinstesc căldura unui om viu.

Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. 

Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să 

meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea. 

Şi plecând ele, iată unii din străjeri, 

venind în cetate, au vestit arhiereilor toate 

cele întâmplate.

Şi, adunându-se ei împreună cu 

bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi 

ostaşilor, 

Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind 

noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; 

Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, 

noi îl vom îndupleca şi pe voi fără de grijă vă 

vom face.

Iar ei, luând arginţii, au făcut precum 

au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul 

acesta între Iudei până în ziua de azi. 

(Matei 28:10-15)
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Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei 

mari, care şade pe ape multe, 

Cu care s-au desfrânat împăraţii 

pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-

au îmbătat de vinul desfrânării ei. Şi m-a 

dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o 

femeie şezând pe o fiară roşie, plină de 

nume de hulă […]. Şi femeia era 

îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi 

împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi 

cu mărgăritare, având în mână un pahar 

de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile 

desfrânării ei. Iar pe fruntea ei scris nume 

tainic: Babilonul cel mare, mama 

desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. 

(Apocalipsă 17:1-5).

Pentru că din vinul aprinderii desfrânării 

ei au băut toate neamurile şi împăraţii 

pământului s-au desfrânat cu ea şi 

neguţătorii lumii din mulţimea 

desfătărilor ei s-au îmbogăţit. Şi am auzit 

un alt glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea, 

poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi 

la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi de 

pedepsele sortite ei; Fiindcă păcatele ei 

au ajuns până la cer şi Dumnezeu Şi-a 

adus aminte de nedreptăţile ei. 

(Apocalipsă 18:3-5).

Pentru aceea într-o singură zi vor veni 

pedepsele peste ea: moarte şi tânguire şi 

foamete şi focul va arde-o de tot, căci 

puternic este Domnul Dumnezeu, Cel 

ce o judecă. (Apocalipsă 18:8).

Faptul că această generalizare a 

desfrânării întrupată în chipul marii 

desfrânate la care ajung să se închine 

toate neamurile a fost prevăzută încă 

de acum 2000 de ani ne întăreşte în 

credinţa în Dumnezeu, Cel ce cunoaşte 

dinainte întregul curs al evenimentelor 

istoriei lumii şi Care, pe măsura acestei 

cunoştinţe, poate să şi intervină pentru 

a împiedica sporirea răului, aşa cum a 

întârziat distrugerea cetăţii Ninive 

pentru pocăinţa poporului său. Dar 

omul are mai presus de toate o 

libertate care este sfântă în faţa 

Domnului. Potrivit acesteia, poate cere 

şi primi ajutorul lui Dumnezeu când se 

îndreaptă cu toată inima către El sau 

poate refuza acest ajutor alegând o 

falsă „cale de mijloc”, adică a fi şi cu 

Hristos şi cu lumea. Dar ce legătură are 

Dumnezeu cu mamona?

Prof. Mihai CRISTEA
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Pentru mintea omului este imposibil 

de cuprins şi de înţeles provenienţa 

răului care a ajuns de la un an la altul să 

inunde societatea, ridicându-ne o 

mulţime de întrebări: 

Care este explicaţia promovării pe 

scară largă a contracepţiei şi a avortului, 

a desfrânării instituţionalizate în cadrul 

programelor de educaţie sexuală sau 

chiar a eutanasiei? 

Care este cauza răspândirii fără 

precedent a homosexualilor şi a 

politicilor care-i protejează, 

discriminând majoritatea? 

Cum putem accepta faptul că cineva 

urmăreşte sterilizarea a milioane de 

femei şi îmbolnăvirea generală a 

populaţiei? 

Ne vine greu să credem că aceste 

procese sunt dirijate de o anume 

instanţă, părând iraţională o asemenea 

direcţionare a eforturilor umane, a unor 

oameni care ca şi noi trăiesc în lumea 

aceasta, au familii, îşi iubesc copiii şi 

viaţa. Că un nebun ajunge conjunctural 

să omoare, iar altul să fure este uşor de 

înţeles, dar ca un grup de oameni să 

plănuiască distrugerea umanităţii este 

un lucru cu neputinţă de crezut pentru o 

minte raţională – doar dacă acceptăm că 

Cel rău a ajuns să întunece într-atât 

minţile celor care-i slujesc, încât aceştia 

urmăresc glasul acestuia, în locul 

propriei conştiinţe şi a propriei naturi 

umane. 

În anii din urmă, a început să circule 

tot mai mult ideea că o mare parte a 

politicilor contraceptive, pro-avort, de 

sterilizare şi pro-eutanasie sau însăşi 

propaganda pornografiei, disimulată 

adeseori chiar sub masca programelor 

de educaţie sexuală îşi găsesc rădăcinile 

în ideologia controlului populaţiei. 

Adică, pentru că am fi prea mulţi şi planeta 

nu ne mai poate hrăni, trebuie împiedicată 

înmulţirea populaţiei sau chiar trebuie 

stimulată reducerea ei, până la o cifră 

rezonabilă care să asigure bunăstarea 

tuturor locuitorilor pământului. Vă 

mărturisesc că multă vreme nu am 

putut crede acest lucru. Teoria mi se 

părea alarmistă şi, după cum i se spune, 

conspiraţionistă, de tipul celor susţinute 

apocaliptic de mişcările milenariste 

sectare. Aceasta s-a întâmplat până la 

apariţia în limba română a cărţii 

Războiul împotriva populaţiei (Editura Pro 

Vita, 2008), scrisă de Jacqueline Kasun, 

o profesoară de economie la 

universitatea californiană Humboldt, 

SUA. Lucrarea, întemeiată pe o 

bibliografie de peste o mie de titluri, 

demonstrează fără putinţă de tăgadă că 

într-adevăr politica controlului 

populaţiei mondiale este îmbrăţişată în 

mod oficial de conducerea Americii şi 

de majoritatea organismelor 

internaţionale, cum ar fi Banca 

Mondială, Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, ONU, UNESCO etc. 

Prin urmare, controlul populaţiei – 

sau, mai corect, reducerea populaţiei 

(un genocid la scară planetară) – nu este 

unul dintre miturile explicative ale 

ideologiei anti-viaţă, care devine tot mai 
Babilonul cel mare, maica desfrânatelor şi a 

urâciunilor pământului (miniatură, secolul XI)

Războiul împotriva populaţiei



popular în legislaţia statelor lumii, ci 

chiar vectorul principal al politicii 

mondiale. Şi pentru că această ideologie 

este una dintre cheile de boltă ale 

înţelegerii lumii în care trăim, a 

presiunilor care se exercită asupra 

noastră, vom acorda pentru o vreme o 

rubrică permanentă acestei tematici, 

sprijinindu-ne pentru început în mod 

deosebit pe cartea prof. Kasun, Războiul 

împotriva populaţiei.

Acest lucru rezultă din raportul final 

al Comisiei privind Creşterea Populaţiei şi 

Viitorul American, prezentat Congresului 

şi preşedintelui SUA de către John D. 

Rockefeller III:

„Pe termen lung, nici un beneficiu 

substanţial nu va rezulta din creşterea 

populaţiei ţării; mai degrabă stabilizarea 

treptată a populaţiei noastre va contribui 

semnificativ la capacitatea ţării de a-şi 

rezolva problemele. Noi am căutat, însă 

Perpetuarea omului în lumea modernă 

vine în conflict cu interesele utilitariste 

ale marilor puteri şi ale marilor 

miliardari

n-am găsit nici un argument economic 

convingător care să susţină creşterea 

continuă a populaţiei. Nici sănătatea 

ţării noastre şi nici vitalitatea afacerilor 

sau bunăstarea oamenilor simpli nu 

depind de acest lucru”. (John D. 

Rockefeller III, Scrisoare către Preşedinte 

şi Congres, în prezentarea Raportului 

final al Comisiei privind Creşterea 

Populaţiei şi Viitorul American, 27 

martie 1972)

La începutul anilor 1970, birocraţia 

din Agenţia Internaţională de 

Dezvoltare a SUA (USAID) şi-a făcut 

clar planul de a stopa creşterea 

populaţiei mondiale. Într-un document 

secret, pregătit în 1974 şi care nu a fost 

desecretizat decât în 1980, planificatorii 

ajutoarelor străine şi-au exprimat 

intenţia de a stabili „o familie de doi 

copii în medie” în toată lumea, până în 
  anul 2000. Planul presupunea 

anunţarea, „după o pregătire 

adecvată”, a unui scop „aproape de 

stabilizare” a populaţiei SUA. În ceea 

ce priveşte populaţia lumii, acest plan 

a prevăzut „un efort de departe mai 

mare, la nivel înalt” pentru a „ţine sub 

control creşterea populaţiei” şi a numit 

ţările pe care planificatorii trebuiau să-

şi concentreze eforturile: India, 

Bangladesh, Pakistan, Etiopia, Mexic, 

Indonezia, Brazilia, Filipine, Thailanda, 

Egipt, Turcia, Nigeria şi Columbia. 

Planul sugerează măsuri specifice 

pentru a convinge oamenii să aibă 

familii mai mici şi avertizează că ar 

Planificarea familială cerea ca până în 

anul 2000 să nu se mai depăşească 

media de doi copii pe familie în toată 

lumea

putea fi necesare „măsuri obligatorii de 

control al populaţiei”. (cf. documentului 

Guvernului SUA, NSSM 200, Implications 

of Worldwide Population Growth for U.S. 

Security and Overseas Interests, 10 

decembrie 1974, declasificat la 31 

decembrie 1980, p. 14)

După cum vom arăta mai departe, 

prin educaţia sexuală se contribuie 

semnificativ la spălarea creierelor şi la 

formarea omului nou, obsedat de sex şi 

speriat de perspectivele unei vieţi de 

familie şi naşterii de copii.

„De-a lungul anilor, promotorii de 

frunte ai programelor guvernamentale 

de control al populaţiei, cum ar fi 

Planned Parenthood şi Asociaţia Americană 

pentru Sănătate Publică, au înţeles că 

educaţia sexuală este vitală pentru 

scopurile lor. În planul lor de 5 ani, 

pentru perioada 1976-1980, Federaţia 

Programele şcolare sau medicale de 

educaţie sexuală nu sunt decât mijlocul 

ideologic principal pentru reducerea 

populaţiei 

Planned Parenthood din America a 

chemat la „o rată zero de creştere 

naturală a populaţiei”, care trebuie să 

meargă mână în mână cu necesitatea 

stringentă a educaţiei sexuale pentru a 

„ridica în rândul tuturor persoanelor 

nivelul de conştientizare privind 

planificarea familială, sexualitatea 

umană, creşterea populaţiei şi sănătate 

în general” (a se citi în loc de planificare 

familială contracepţie şi avort, în loc de 

sexualitate umană cultivarea sexului în 

afara perspectivelor unei vieţi de 

familie, şi în loc de creşterea populaţiei 

reducerea acesteia, n.n.) Federaţia a 

făcut presiuni asupra filialelor sale ca 

acestea „să-şi asume poziţia de lider în 

dezvoltarea şi promovarea programelor 

de educaţie sexuală în clinici, şcolile 

locale alte organizaţii”. (Planned 

Parenthood Federation of America, A 

Five Year Plan: 1976-1980 for the Planned 

Parenthood Federation of America, Inc., 

aprobat de membrii PPFA la 22 

octombrie 1975, cf. Kasun, 146)

Pieter Bruegel, detaliu din “Triumful Morții” 



Actele de identitate cu cip
zorii unei noi dictaturi

INTRODUCEREA DOCUMENTELOR 
ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA

Actele de identitate cu cip 

inaugurează cel mai perfecţionat sistem 

de urmărire şi control al persoanei 

umane. Odată cu introducerea acestora şi 

cu amplasarea scanerelor de mare putere 

în magazine, instituţii, blocuri sau pe 

străzi, persoana va putea fi urmărită 

permanent, indiferent de locul în care se 

va afla. 

Nu se va mai putea cumpăra şi vinde 

nimic fără ca cipul să fie înregistrat, fără 

a fi identificată instantaneu persoana şi 

fără a fi primit acordul de la deţinătorii 

bazelor de date. Se va şti totul despre 

fiecare om: locuri în care este petrecut 

timpul liber, prieteni, preferinţe 

consumatoriste, opţiuni politice, sociale, 

morale, religioase şi, bineînţeles, 

atitudinea faţă de sistem. 

Toate datele privind persoana vor fi 

înscrise instantaneu şi permanent de la 

naştere şi până la moarte în 

calculatoarele centrale aflate la Consorţiul 

Informaţional Internaţional (IIC), în 

America, Anglia, Bruxelles sau în altă 

parte a lumii. 

Orice persoană care îşi va manifesta 

cumva dezacordul faţă de sistem îşi va 

putea pierde instantaneu toate 

drepturile: salariu, asistenţă medicală, 

acces la contul propriu, posibilitatea de a 

vinde şi a cumpăra. Într-un sistem 

centralizat la nivel mondial, controlul 

informaţiilor şi al persoanei se va putea 

realiza dincolo de ştiinţa şi voinţa 

comunităţilor locale sau statale. 

Nu vom putea şti niciodată cine ne 

supraveghează şi pentru ce suntem 

pedepsiţi. Oricum, prin deţinerea 

tuturor informaţiilor privind persoana 

noastră, va fi extrem de uşor de făcut o 

înscenare a unui furt sau a unei crime 

în care noi să fim indicaţi ca făptaşi, 

fără a exista absolut nici o posibilitate 

de a contesta acuzaţia. 

Prin urmare, cipurile conferă o 

putere absolută în controlul persoanei 

umane, putere pe care niciodată în 

istorie nu a avut-o un om asupra altui 

om. Lumea se va transforma într-o 

uriaşă închisoare, rămânând doar 

posibilitatea câştigării libertăţii 

lăuntrice, iar aceasta numai în măsura 

afirmării dezacordului cu dictatura 

care se va instala, deci cu preţul 

pierderii totale a posibilităţii de a 

circula şi trăi în societate. Încă mai 

putem să spunem nu actelor de 

identitate cu cip, rugându-l cu 

smerenie pe Dumnezeu să nu îngăduie 

să vină peste noi şi această formă de 

totalitarism, poate ultima din istoria 

lumii.

Începând cu 1 ianuarie 2009, în 

România se emit paşapoarte electronice 

care, pe lângă datele personale 

obişnuite, conţin elemente biometrice – 

imaginea facială şi impresiunile 

digitale (amprente) – stocate într-un 

microcip de tip RFID (Radio Frequency 

Identification, identificare prin unde 

radio). România este prima ţară din 

Uniunea Europeană cu acest regim al 

actelor de identitate reglementat prin 

OGU 94/2008, HG 1566/2008 şi prin 

Regulamentul Consiliului Europei nr. 

2252/2004. Nici o ţară din Europa nu 

deţine deocamdată acest tip de 

paşaport, cu ambele elemente 

biometrice încorporate. Început în 

judeţul Ilfov, acest sistem se urmăreşte a 

fi extins în toată ţara până în iunie 2009.

Din luna decembrie a anului 2008, în 

România s-a început emiterea unui nou 

model de permis auto de tip card, care, 

de asemenea, conţine un microcip 

electronic RFID. Măsura a fost 

implementată în ascuns, fără promovare 

în mass-media şi fără o bază legislativă 

naţională (actualul Ordin nr. 1.455/2006 

nu include microcipul între elementele 

permisului), ci doar în baza Directivei 

UE 126/2006 privind permisele de 

conducere. Cip-ul va conţine 

obişnuitele date personale, dar şi 

informaţii privind starea de sănătate: ve-

dere, auz, boli, precum şi restricţionări 

de tipul „posesorul trebuie să conducă doar 

ziua sau doar însoţit”. Contravenţiile, 

amenzile şi orice alte date vor fi stocate 

tot aici, asemenea unui cazier care nu se 

poate şterge.

Pentru 1 ianuarie 2011 e programată 

introducerea noilor cărţi electronice de 

identitate cu cip RFID, platforma-pilot 

fiind realizată în judeţul Caraş-Severin, 

de unde proiectul se va extinde în anii 

următori în celelalte judeţe (OGU 

184/2008). Informaţiile sunt memorate 

pe 2 suporturi: bandă optică şi circuit 

integrat de tip smartcard (cip). 

Microcipul permite detectarea 
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Harald zur Hausen

Prin urmare, luând ca temei învăţătura 
Bisericii, se desluşesc următoarele două 
aspecte privind actele de identitate cu cip: 

a) Primirea actelor în forma actuală nu 
reprezintă pecetluirea finală.

b) Avem conştiinţa că primirea lor este 
unul din ultimii paşi înaintea pecetluirii 
finale şi că această primire are drept 
consecinţă intrarea pe un drum al cărui 
capăt este acceptarea pecetluirii pe mână şi 
frunte, şi apostazia. Dacă primim acum 
paşapoarte şi carnete de conducere cu 
cipuri, vom primi începând cu 1 ianuarie 
2011 (conform OGU 184/2008) şi buletinele 
cu cip. Peste câţiva ani, vom accepta fără 
probleme de conştiinţă îmbogăţirea 
cipurilor cu noi informaţii, care ne vor 

uşura legătura cu diverse instituţii 
medicale, informaţionale, comerciale; ne va 
părea apoi firească unificarea lor într-unul 
singur, care să încorporeze şi cărţile de 
credit. Peste alţi câţiva ani se va spune că, 
pentru a preveni pierderea şi furtul, este 
mai eficientă implantarea cipului în trupul 
omului. Va mai trece încă o perioadă şi se 
va putea ajunge la concluzia că, pentru 
buna funcţionare a societăţii, este strict 
necesar ca toţi oamenii să aibă implantate 

aceste cipuri pe frunte şi pe mâna 
dreaptă. Ce vom face atunci?

Să fim încredinţaţi că va fi mult mai 
greu de rezistat atunci decât acum, când 
nu ne aflăm în ultima fază! Obişnuindu-
ne cu toate comodităţile asigurate de 
viaţa bazată pe o infrastructură controlată 
prin cipuri, ne va fi extrem de greu să 
renunţăm la toate înlesnirile pe care le 
avem.

Efortul pe care îl avem astăzi de făcut 
este să înţelegem corect ceea ce se 
întâmplă şi cum trebuie să acţionăm 
concret. Armele noastre sunt în primul 
rând cele duhovniceşti: postul şi 
rugăciunea, împreună-sfătuirea, 
smerenia şi sinceritatea cu care vom cere 
ajutor de la Dumnezeu. Nu cunoştinţele 
teoretice ne vor ajuta să ne păstrăm în 
credinţă, ci trăirea cât mai profundă a 
vieţii duhovniceşti. Tot binele pe care îl 
poate face omul izvorăşte din legătura cu 
Dumnezeu. Dacă-L avem pe Hristos, El 
ne va dezlega toate întrebările şi ne va 
ajuta să biruim ispitele la vremea 
potrivită. De aceea, principala noastră 
preocupare trebuie să fie dobândirea 
harului Duhului Sfânt. Dacă nu avem 
agonisit harul, la vremea încercărilor, 
oricât de bine informaţi am fi, nu vom 
avea putere să rezistăm şi ne vom lepăda 
de Dumnezeu.

În aceste momente dificile, toţi cei ce 
dorim binele României trebuie să ne 
unim în jurul Adevărului, să depăşim di-
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Apostazia şi antihristul după învăţăturile Sfinţilor Părinţi 
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Sf. Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniţei (Predania, 2007)

Radiografie a unui cip RFID implantat în mâna dreaptă

Grupaj realizat după studiul 
“Introducerea actelor de identitate cu cip

în România: mijloc de îngrădire a vieţii 
personale şi a libertăţii religioase”, 2009 

Sfântul Nicolae Velimirovici 
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Părintele Varsanufie de la Sihăstria

Despre tineri şi creşterea copiilor
Mănăstirile sunt foarte des vizitate de către 

pelerini pentru slujbele frumoase, dar şi pentru a 
lua cuvânt de folos de la părinţii care vieţuiesc 
aici. Se ştie că la Mănăstirea Sihăstria au trăit 
de-a lungul timpului mulţi părinţi cu viaţă 
sfântă, şi i-aş aminti numai pe ultimii trecuţi la 
Domnul: Părintele Paisie (Olaru), Părintele 
Cleopa (Ilie) şi Părintele Ioanichie (Bălan).

Însă acolo, în frumoasa Sihăstrie, mai sunt 
părinţi de care nu te-ai mai desprinde atunci 
când încep să vorbească. Este şi cazul Părintelui 
Varsanufie, un părinte tânăr (dar plin de 
înţelepciune dumnezeiască) care mi-a vorbit până 
târziu în noapte despre tinerii de azi şi problemele 
lor.

P. Varsanufie: Tinerii vremurilor noastre 
nu ştiu dacă diferă foarte mult de tinerii 
altor vremuri. Toţi tinerii au în general o 
mare energie, o mare putere de dedicaţie, de 

De multe ori tinerii confundă fericirea cu 
plăcerea

implicare. Ca orice om, îşi caută în mod 
legitim fericirea. Problema este că tinerii 
nu întotdeauna ştiu să-şi caute fericirea. Ei 
de multe ori confundă fericirea cu 
plăcerea, idealurile lor nu sunt 
întotdeauna înalte, pentru că energia, 
elanul tinereţii şi puterea lor de iubire nu 
întotdeauna sunt însoţite de înţelepciunea 
necesară. Înţelepciunea o dă numai 
apropierea de Dumnezeu, pentru că 
apropierea de Dumnezeu este cea care te 
pune pe adevărata axă a valorilor, îţi dă 
adevăratul sens al vieţii, pentru că una 
este să te raportezi la veşnicie şi să 
raportezi această viaţă la veşnicie şi alta 
este să te raportezi la o clipă pe care 
trebuie să o trăieşti cât mai din plin. Şi 
atunci unii tineri se dedau la trăirea clipei 
confundând fericirea cu plăcerea de o 
clipă, fără să ia în consideraţie consecinţele 
care urmează acestei clipe pe care o trăiesc 
ei, uneori dezordonat, în desfrânări, în 

lucruri din acestea care oferă o satisfacţie de 
multe ori josnică. Nu cred că tinerii de azi 
diferă cu mult faţă de tinerii altor vremuri, 
cred că vremurile sunt diferite şi nu le oferă 
acel mediu şi acea educaţie sănătoasă 
pentru ca să-i orienteze pe tineri spre 
valorile autentice şi spre Dumnezeu.

În trecut, tinerii, ca şi părinţii lor, erau 
legaţi de Biserică. Foarte puţini oameni erau 
cei care-L sfidau pe Dumnezeu sau cei 
care-L ignorau pe Dumnezeu sau cei care 
nu aveau nici un fel de raportare la 
Dumnezeu. Astăzi balanţa este inversă, 
astăzi foarte puţini tineri primesc o educaţie 
adevărat religioasă în familie. Şi chiar şi cei 
care o primesc, în cele mai multe cazuri o 
primesc în mod formal, fără să vadă la 
părinţii lor o raportare autentică, o angajare 
responsabilă în viaţa creştină. Astfel de 
tineri nu pot simţi niciodată puterea 
credinţei. Atunci când vor avea de ales între 
o carieră şi Dumnezeu, între o oportunitate 
care li se pare că le-ar aduce marea fericire 
(îşi găsesc iubita care este necredincioasă, să 
zicem), ei vor trebui să facă o alegere între 
ceea ce li se pare că le va oferi fericirea, între 
acea împlinire pe care o caută, şi 
Dumnezeu. Dacă tânărul îl va alege pe 
Dumnezeu, va face o alegere fericită, pentru 
că întotdeauna Dumnezeu urmăreşte 
fericirea omului. Dar se poate întâmpla ca 
această fericire pe care o urmăreşte 
Dumnezeu să ni se pară nouă că stă în calea 
adevăratei noastre fericiri, după cum o 
concepem noi, oamenii. În Rai, Adam şi Eva 
au fost ispitiţi de către şarpe să guste din 
fructul oprit. Lor li se părea că acest fruct 
oprit le-ar putea deschide mari orizonturi, 
le-ar putea oferi o oportunitate sau o 
fericire de la care Dumnezeu i-a oprit. 
Adică părea că Dumnezeu, în loc să le 
deschidă calea spre fericire, parcă le punea 
un obstacol spre fericire. Fireşte că nu era 
aşa. Dumnezeu le-a interzis să guste din 
pomul cunoştinţei binelui şi răului. Ce-au 
dobândit Adam şi Eva după ce au mâncat 
din fructul oprit? La ce trebuia să cunoască 
omul răul?... Nu trebuia să cunoască omul 
răul, că a fost făcut spre bine. Dar el a vrut 
să guste, ca să vadă. Şi a cunoscut ce este 
răul. Acum atât de bine cunoaşte răul, că nu 

se mai poate debarasa de rău. Abia după ce 
a mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului, abia după aceea Dumnezeu i-a 
interzis să mai mănânce din pomul vieţii, 
ca să nu se înveşnicească răul. Dar înainte 
avea voie. Lui i s-a părut atunci, la felul în 
care i-a pus diavolul problema, că va fi o 
mare pierdere pentru el, o uşă pe care 
Dumnezeu i-a închis-o în calea unor 
posibilităţi de a-şi deschide noi orizonturi. 
Mai mult a fost ispitită femeia, pentru că 
ea, fiind zidită după bărbat şi din bărbat, 
nu avea nici o altă posibilitate de a fi 
vreodată înaintea bărbatului. Dar aşa, 
gustând din fructul oprit,  i se părea că îi va 
da ceva în plus, că îi va lumina mintea şi 
ochii, că ar putea să fie cu un pas înaintea 
lui Adam în privinţa luminării, în privinţa 
deschiderii minţii şi a ochilor. A fost, de 
fapt, şi o ispită a mândriei. Pe aceasta se 
bazează foarte mult diavolul când îi 
ispiteşte pe tineri. În tineri există o trufie a 
vieţii pe care nu o mai găseşti la omul 
bătrân, care a trecut prin necazuri în viaţă, 
care vrând-nevrând a început să se 
smerească, pentru că viaţa l-a făcut să nu 
mai aibă grumazul drept şi ţeapăn de 
trufie. Sunt foarte puţini tineri care cultivă 
smerenia. Doar tinerii care sunt apropiaţi 
de Biserică. Numai aceia cunosc valoarea 
smereniei şi ştiu să clădească pe smerenie. 
Tinerii de azi au practic acelaşi potenţial, 
aceleaşi dorinţe lăuntrice, dar au o altă 
educaţie, au mult mai multe mijloace de a 
greşi şi de a păcătui, au mult mai multe 
tentaţii, paralel cu o pregătire mult mai 
slabă a lor în faţa tentaţiilor şi în faţa 
problemelor cotidiene. 

Sunt foarte mulţi părinţi care se plâng de 
copiii lor că au comportament necorespunzător, 
că se învârt în cercuri dubioase, că au prieteni 
care îi învaţă la rău, că se poartă urât chiar cu 
dânşii, părinţii lor. Vă rog, preacuvioase, daţi-le 
un sfat  acestor părinţi.

 Părinţii de obicei emit pretenţii. „Aş 
vrea copilul meu să fie într-un anumit fel. 
De ce copilul meu nu este aşa?” Dar oare ai 

Părinţii trebuie să-şi conştientizeze 
vinovăţia şi să se pocăiască
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Un urcuş himalaian către Hristos
Dintr-o lamaserie buddhistă într-o mănăstire ortodoxă

Înconjurat de cinci dintre cele mai înalte 
vârfuri ale Himalaiei, stăteam la 4300 de 
metri cu privirea aţintită la munţii 
Annapurna pe când soarele răsărea. 
Călătoria mea în Nepal începuse cu câteva 
săptămâni mai devreme, iar acum îi trăiam 
încununarea. Stând şi privind nemişcat 
acea frumuseţe neprihănită care mă 
înconjura, prin minte mi-a trecut un gând şi 
a refuzat să mai plece de acolo: „Care-i 
rostul?” Eul meu i-a răspuns de îndată 
gândului: „Care-i rostul?! Cum adică 
«Care-i rostul?» Rostul e că te-ai căţărat 
până aici ca să vezi munţii, şi acum bucură-
te!” Însă gândul încă-mi rămăsese în minte. 
Da, era unul dintre cele mai frumoase 
lucruri pe care le văzusem vreodată, şi 
eram încântat, dar unde se vor duce aceste 
sentimente mâine, când nu voi mai avea 
aceeaşi inspiraţie? Fericirea lumii acesteia 
nu m-a mulţumit niciodată. Ar fi trebuit să 
răzbată din întreaga mea viaţă de până 
atunci, dar a fost nevoie să mă urc pe 
„acoperişul lumii” ca să admit în cele din 
urmă acest lucru. Şi acesta a fost primul 
meu pas către Hristos şi Ortodoxie.

Până atunci, întreaga mea viaţă adultă 
fusese una lumească, dedicată împlinirii 
feluritelor pasiuni. Am absolvit 
Universitatea la vârsta de 21 de ani, cu 
gândul să mă apuc de afaceri şi, în acelaşi 
timp, să urmez o carieră artistică. După nici 
un an, se părea că nu mai am mult până la 
atingerea ţelului. Trăiam pe atunci la 
Londra, angajat al IBM. Postul meu era 
unul sigur, şi promovarea ceva iminent. 
Viaţa mea particulară era asemeni celei a 
multora din generaţia mea: relaţii 
ocazionale, căutarea confortului şi distracţii 
neîncetate pentru a mă feri de orice auto-
analizare.

Cam în aceeaşi perioadă, sora mea mai 
mare devenise monahie ortodoxă în Alaska. 
Nu ştiu dacă e sau nu întâmplător, dar de 
atunci înainte pasiunea mea pentru ţelurile 

lumeşti a început să se stingă. Uitându-
mă la colegii mei de muncă, nici unul nu-
mi părea cu adevărat fericit sau 
mulţumit. Acea calitate eluzivă a 
satisfacţiei lipsea de fiecare dată, 
ascunzându-se chinuitor după colţ. 
Excursiile, sportul, băutul cu „băieţii” – 
toate au devenit tot mai şi tot mai 
pământeşti. În fiecare luni, aceeaşi 
întrebare: „Cum ţi-ai petrecut weekend-
ul?” În fiecare vineri, iarăşi: „Ce planuri 
ai pentru week-end?” Londra devenea 
din ce în ce mai gri, iar burniţa statornică 
nu izbutea nicidecum să spele murdăria.

În loc să caut mai adânc după cauzele 
plictiselii mele, am dat hotărât vina pe 
cultura corporatistă. Am presupus că sila 
mea de lume era din pricina urmăririi 
unui câştig bănesc. Aşa că am plecat de la 
IBM, mi-am făcut bagajele şi m-am întors 
în America. Întreţinându-mi sila de 
prosperitate şi de acceptare socială, mi-
am început coborâşul în Bohemia. În chip 
ciudat, n-am izbutit să bag de seamă că 
aceleaşi reguli care dau normele de 
acceptabilitate în viaţa de corporaţie se 
aplicau şi scenei alternative. Înlocuiţi 
geaca de piele cu un costum, tatuajul cu 
un rolex şi o sprânceană cu piercing cu 
nişte butoni de cămaşă – veţi obţine 
acelaşi om.

Am început să urmez un master în 
artă, şi mi-am găsit de lucru la Muzeul de 
Artă Modernă. Opera mea consta în nişte 
pânze mari, făcute de comandă, acoperite 
cu straturi groase de catran. Catranul nu 
mai fusese folosit până atunci ca mediu 
artistic, aşa că lucrările mele au devenit 
pe dată populare. Mă străduiam să fiu 
pasionat de obscuri filosofi moderni, 
spectacole post-punk şi petreceri de 
noapte, însă toate acestea mă istoveau. 
Am presupus că e ceva în neregulă cu 
mine. De ce mi se părea cu neputinţă să 
discut serios despre o expoziţie care 

prezenta un coş plin cu căni sparte de 
aluminiu şi lenjerie întinsă pe bucăţi de 
sârmă ca artă? De ce nu mă bucuram să 
urmăresc reprezentaţia unui artist care 
cotcodăcea ca o găină vreme de 15 minute? 
Din fericire, mi s-a urât în scurt timp cu 
„stilul alternativ de viaţă”, şi s-a nimerit 
chiar atunci să mă sune un prieten ca să mă 
întrebe dacă nu vreau să merg în Japonia. 
Fusesem mereu interesat de culturile 
asiatice şi mă socoteam un „umblător” 
prin excelenţă, aşa că după o lună eram la 
Kyoto, în Japonia.

M-am obişnuit repede cu lucrurile noi 
care mă înconjurau. După două săptămâni, 
m-am înscris la un curs de învăţare a limbii 
şi am găsit un post de profesor de engleză. 
Era ciudat pentru mine să fiu într-o ţară în 
care îţi puteai lăsa maşina pornită în timp 
ce intrai într-un magazin, fără să-ţi fie frică 
că ţi-o poate fura cineva. Cinstea era o 
normă, una care începuse să mă schimbe. 
Conştiinţa a început să mi se întoarcă la 
viaţă. Am simţit o uşurare uriaşă după ce 
am început să fac lucruri simple ca plata 
biletului de metrou. Era o simplă urmare a 
legii, fără vreun înţeles mai adânc, dar era 
catalizatorul unor schimbări subtile – şi aşa 
am început să respir mai uşor.

Viaţa în veche capitală a Japoniei m-a 
expus zilnic la o tradiţie de două mii de 
ani. Am crescut în cartierele mărginaşe ale 
Californiei de Sud (cea mai veche clădire 
din cartierul meu având zece ani); aici 
trăiam lângă un templu vechi de o mie de 
ani, care slujise nenumărator împăraţi. 
Templele, grădinile şi obiceiurile au 
început să hrănească un suflet care 
consumase mult prea mult catran. Atras în 
chip firesc de frumuseţea tradiţiilor, am 
început să dezvolt un interes superficial în 
Buddhismul Zen. Pentru mintea mea uşor 
de distras şi nerăbdătoare a însemnat prea 
mult. Într-un templu Zen, există un singur 
fel corect de a face orice lucru, şi trebuia 
împlinit cu exactitate. Închinăciunile mele 
erau prea violente, poziţia mea nu era 
niciodată dreaptă, ciorapii mei nu erau 
niciodată îndeajuns de curaţi. Preotul se 
cutremura la vederea mea. Se cerea 

desăvârşire, iar eu eram departe de ea. 
Am renunţat, în cele din urmă, nu din 
pricina nepotrivirii mele, ci a deplinei 
lipse de bucurie pe care o simţeam. Toate 
erau prea mecanice: apasă butoanele 
potrivite şi vei atinge iluminarea. După 
meditaţii, simţeam o stare de linişte, dar 
cui îi era de folos? Cred că acea stare 
putea fi atinsă cu mult mai puţin efort 
dacă luam un sedativ.

Au trecut trei ani; japoneza mea s-a 
îmbunătăţit, şi am simţit că adunasem tot 
ce-mi putea fi de folos din acea cultură. 
Provocarea de a supravieţui într-o cultură 
străină dispăruse, salariul meu era unul 
mare, munca uşoară – vedeam cum 
deveneam tot mai mulţumit de sine. Ar fi 
fost foarte uşor să-mi petrec următorii 
patruzeci de ani în acest cotlon foarte 
călduţ pe care mi-l făcusem. Mi-a dat 
demisia aşadar de la slujbă, am renunţat 
la casă şi am început înceata mea călătorie 
de întoarcere în America.

Am călătorit prin toată Asia, din 
Vietnam până în Singapore, fără să am în 
minte o destinaţie limpede. Încântarea 
adusă de locurile noi şi tovarăşii de 
călătorie m-au ţinut ocupat mare parte a 
timpului, însă, înainte de a mă băga în 
pat, durerea surdă a deşertăciunii se 
întorcea. Eram încă disperat să găsesc acel 
lucru care lipsea din viaţa mea. Am 
călătorit spre îndepărtatele locuri sfinte 
ale buddhiştilor şi hinduşilor; când am 
ajuns acolo, deja îmi plănuiam 
următoarea etapă a călătoriei. De-a lungul 
călătoriilor mele prin Burma, am vizitat 
un templu de la marginea Madalay-ului. 
Mii de trepte urcă muntele până la 
templul care străjuieşte întregul oraş. Pe 
când urcam, am observat un călugăr 
buddhist lângă mine, care mergea cu 
acelaşi pas. Era la vreo cincizeci de ani, 
mic, uşor greoi, cu o înfăţişare rotofeie şi 
voioasă. S-a prezentat, şi am continuat 
urcuşul. Ajunşi în vârf, ne-am aşezat pe 
un zid al templului ca să vorbim, în timp 
ce soarele apunea peste Mandalay. După 
câteva politeţuri introductive, am adus 
vorba despre situaţia politică din Burma 
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Un urcuş himalaian către Hristos
Dintr-o lamaserie buddhistă într-o mănăstire ortodoxă

Înconjurat de cinci dintre cele mai înalte 
vârfuri ale Himalaiei, stăteam la 4300 de 
metri cu privirea aţintită la munţii 
Annapurna pe când soarele răsărea. 
Călătoria mea în Nepal începuse cu câteva 
săptămâni mai devreme, iar acum îi trăiam 
încununarea. Stând şi privind nemişcat 
acea frumuseţe neprihănită care mă 
înconjura, prin minte mi-a trecut un gând şi 
a refuzat să mai plece de acolo: „Care-i 
rostul?” Eul meu i-a răspuns de îndată 
gândului: „Care-i rostul?! Cum adică 
«Care-i rostul?» Rostul e că te-ai căţărat 
până aici ca să vezi munţii, şi acum bucură-
te!” Însă gândul încă-mi rămăsese în minte. 
Da, era unul dintre cele mai frumoase 
lucruri pe care le văzusem vreodată, şi 
eram încântat, dar unde se vor duce aceste 
sentimente mâine, când nu voi mai avea 
aceeaşi inspiraţie? Fericirea lumii acesteia 
nu m-a mulţumit niciodată. Ar fi trebuit să 
răzbată din întreaga mea viaţă de până 
atunci, dar a fost nevoie să mă urc pe 
„acoperişul lumii” ca să admit în cele din 
urmă acest lucru. Şi acesta a fost primul 
meu pas către Hristos şi Ortodoxie.

Până atunci, întreaga mea viaţă adultă 
fusese una lumească, dedicată împlinirii 
feluritelor pasiuni. Am absolvit 
Universitatea la vârsta de 21 de ani, cu 
gândul să mă apuc de afaceri şi, în acelaşi 
timp, să urmez o carieră artistică. După nici 
un an, se părea că nu mai am mult până la 
atingerea ţelului. Trăiam pe atunci la 
Londra, angajat al IBM. Postul meu era 
unul sigur, şi promovarea ceva iminent. 
Viaţa mea particulară era asemeni celei a 
multora din generaţia mea: relaţii 
ocazionale, căutarea confortului şi distracţii 
neîncetate pentru a mă feri de orice auto-
analizare.

Cam în aceeaşi perioadă, sora mea mai 
mare devenise monahie ortodoxă în Alaska. 
Nu ştiu dacă e sau nu întâmplător, dar de 
atunci înainte pasiunea mea pentru ţelurile 

lumeşti a început să se stingă. Uitându-
mă la colegii mei de muncă, nici unul nu-
mi părea cu adevărat fericit sau 
mulţumit. Acea calitate eluzivă a 
satisfacţiei lipsea de fiecare dată, 
ascunzându-se chinuitor după colţ. 
Excursiile, sportul, băutul cu „băieţii” – 
toate au devenit tot mai şi tot mai 
pământeşti. În fiecare luni, aceeaşi 
întrebare: „Cum ţi-ai petrecut weekend-
ul?” În fiecare vineri, iarăşi: „Ce planuri 
ai pentru week-end?” Londra devenea 
din ce în ce mai gri, iar burniţa statornică 
nu izbutea nicidecum să spele murdăria.

În loc să caut mai adânc după cauzele 
plictiselii mele, am dat hotărât vina pe 
cultura corporatistă. Am presupus că sila 
mea de lume era din pricina urmăririi 
unui câştig bănesc. Aşa că am plecat de la 
IBM, mi-am făcut bagajele şi m-am întors 
în America. Întreţinându-mi sila de 
prosperitate şi de acceptare socială, mi-
am început coborâşul în Bohemia. În chip 
ciudat, n-am izbutit să bag de seamă că 
aceleaşi reguli care dau normele de 
acceptabilitate în viaţa de corporaţie se 
aplicau şi scenei alternative. Înlocuiţi 
geaca de piele cu un costum, tatuajul cu 
un rolex şi o sprânceană cu piercing cu 
nişte butoni de cămaşă – veţi obţine 
acelaşi om.

Am început să urmez un master în 
artă, şi mi-am găsit de lucru la Muzeul de 
Artă Modernă. Opera mea consta în nişte 
pânze mari, făcute de comandă, acoperite 
cu straturi groase de catran. Catranul nu 
mai fusese folosit până atunci ca mediu 
artistic, aşa că lucrările mele au devenit 
pe dată populare. Mă străduiam să fiu 
pasionat de obscuri filosofi moderni, 
spectacole post-punk şi petreceri de 
noapte, însă toate acestea mă istoveau. 
Am presupus că e ceva în neregulă cu 
mine. De ce mi se părea cu neputinţă să 
discut serios despre o expoziţie care 

prezenta un coş plin cu căni sparte de 
aluminiu şi lenjerie întinsă pe bucăţi de 
sârmă ca artă? De ce nu mă bucuram să 
urmăresc reprezentaţia unui artist care 
cotcodăcea ca o găină vreme de 15 minute? 
Din fericire, mi s-a urât în scurt timp cu 
„stilul alternativ de viaţă”, şi s-a nimerit 
chiar atunci să mă sune un prieten ca să mă 
întrebe dacă nu vreau să merg în Japonia. 
Fusesem mereu interesat de culturile 
asiatice şi mă socoteam un „umblător” 
prin excelenţă, aşa că după o lună eram la 
Kyoto, în Japonia.

M-am obişnuit repede cu lucrurile noi 
care mă înconjurau. După două săptămâni, 
m-am înscris la un curs de învăţare a limbii 
şi am găsit un post de profesor de engleză. 
Era ciudat pentru mine să fiu într-o ţară în 
care îţi puteai lăsa maşina pornită în timp 
ce intrai într-un magazin, fără să-ţi fie frică 
că ţi-o poate fura cineva. Cinstea era o 
normă, una care începuse să mă schimbe. 
Conştiinţa a început să mi se întoarcă la 
viaţă. Am simţit o uşurare uriaşă după ce 
am început să fac lucruri simple ca plata 
biletului de metrou. Era o simplă urmare a 
legii, fără vreun înţeles mai adânc, dar era 
catalizatorul unor schimbări subtile – şi aşa 
am început să respir mai uşor.

Viaţa în veche capitală a Japoniei m-a 
expus zilnic la o tradiţie de două mii de 
ani. Am crescut în cartierele mărginaşe ale 
Californiei de Sud (cea mai veche clădire 
din cartierul meu având zece ani); aici 
trăiam lângă un templu vechi de o mie de 
ani, care slujise nenumărator împăraţi. 
Templele, grădinile şi obiceiurile au 
început să hrănească un suflet care 
consumase mult prea mult catran. Atras în 
chip firesc de frumuseţea tradiţiilor, am 
început să dezvolt un interes superficial în 
Buddhismul Zen. Pentru mintea mea uşor 
de distras şi nerăbdătoare a însemnat prea 
mult. Într-un templu Zen, există un singur 
fel corect de a face orice lucru, şi trebuia 
împlinit cu exactitate. Închinăciunile mele 
erau prea violente, poziţia mea nu era 
niciodată dreaptă, ciorapii mei nu erau 
niciodată îndeajuns de curaţi. Preotul se 
cutremura la vederea mea. Se cerea 

desăvârşire, iar eu eram departe de ea. 
Am renunţat, în cele din urmă, nu din 
pricina nepotrivirii mele, ci a deplinei 
lipse de bucurie pe care o simţeam. Toate 
erau prea mecanice: apasă butoanele 
potrivite şi vei atinge iluminarea. După 
meditaţii, simţeam o stare de linişte, dar 
cui îi era de folos? Cred că acea stare 
putea fi atinsă cu mult mai puţin efort 
dacă luam un sedativ.

Au trecut trei ani; japoneza mea s-a 
îmbunătăţit, şi am simţit că adunasem tot 
ce-mi putea fi de folos din acea cultură. 
Provocarea de a supravieţui într-o cultură 
străină dispăruse, salariul meu era unul 
mare, munca uşoară – vedeam cum 
deveneam tot mai mulţumit de sine. Ar fi 
fost foarte uşor să-mi petrec următorii 
patruzeci de ani în acest cotlon foarte 
călduţ pe care mi-l făcusem. Mi-a dat 
demisia aşadar de la slujbă, am renunţat 
la casă şi am început înceata mea călătorie 
de întoarcere în America.

Am călătorit prin toată Asia, din 
Vietnam până în Singapore, fără să am în 
minte o destinaţie limpede. Încântarea 
adusă de locurile noi şi tovarăşii de 
călătorie m-au ţinut ocupat mare parte a 
timpului, însă, înainte de a mă băga în 
pat, durerea surdă a deşertăciunii se 
întorcea. Eram încă disperat să găsesc acel 
lucru care lipsea din viaţa mea. Am 
călătorit spre îndepărtatele locuri sfinte 
ale buddhiştilor şi hinduşilor; când am 
ajuns acolo, deja îmi plănuiam 
următoarea etapă a călătoriei. De-a lungul 
călătoriilor mele prin Burma, am vizitat 
un templu de la marginea Madalay-ului. 
Mii de trepte urcă muntele până la 
templul care străjuieşte întregul oraş. Pe 
când urcam, am observat un călugăr 
buddhist lângă mine, care mergea cu 
acelaşi pas. Era la vreo cincizeci de ani, 
mic, uşor greoi, cu o înfăţişare rotofeie şi 
voioasă. S-a prezentat, şi am continuat 
urcuşul. Ajunşi în vârf, ne-am aşezat pe 
un zid al templului ca să vorbim, în timp 
ce soarele apunea peste Mandalay. După 
câteva politeţuri introductive, am adus 
vorba despre situaţia politică din Burma 



Actualitatea în Biserică
Relaţii tot mai cordiale între Papa 
Benedict şi P.F. Chiril al Rusiei

Apropierea între Vatican şi fostul 
mitropolit însărcinat cu relaţiile externe 
al Bisericii Ruse, acum devenit patriarhul 
Chiril, se întăresc şi capătă un contur din 
ce în ce mai clar în privinţa finalităţii 
acestor relaţii.

La scurt timp după alegerea lui P.F. 
Chiril, o delegaţie a Vaticanului, condusă 
de cardinalul Walter Kasper, şeful 
Consiliului Pontifical de Promovare a 
Unităţii Creştine, a adus patriarhului 
Rusiei, drept cadou din partea Papei 
Benedict, un potir care simbolizează 
dorinţa de a împlini integral 
comuniunea euharistică dintre Biserica 
Catolică şi cea Ortodoxă Rusă.

Papa Benedict i-a mai transmis 
patriarhului Chiril, de asemenea, că 
acesta „a întreţinut un spirit de deschidere şi 
cooperare cu alţi creştini, şi cu Biserica 
Catolică în special, pentru apărarea valorilor 
creştine în Europa şi în lume. Sunt sigur că 
Sfinţia Voastră va continua să construiască 
pe această temelie puternică, pentru binele 
poporului şi al creştinilor de pretutindeni”. 

Patriarhul Chiril a răspuns pozitiv 
acestor demersuri ale Vaticanului, 
declarând că „îşi exprimă speranţa că 
relaţiile dintre cele două biserici (catolică şi 
ortodox-rusă, n.n.) se vor dezvolta în 
continuare într-o atmosferă de încredere 
reciprocă şi cooperare, în primul rând pentru 
apărarea şi afirmarea valorilor creştine 
tradiţionale în Europa în lume ca un întreg”. 

Cadoul trimis de Papa Benedict, la 
începutul patriarhatului lui Chiril, 
reprezintă un eveniment cu semnificaţii 
ample. De această dată se afirmă clar că 
scopul negocierilor dintre cele două 
biserici este comuniunea euharistică. 

Din păcate, după cum subliniază Papa 
Benedict, această comuniune nu va 
îndeplinită pe temelia predaniei 
Sfinţilor Părinţi, adică a Bisericii 
Ortodoxe (cea Una şi Adevărată), ci pe 
„temelia” dialogului ecumenist. 
Înţelegem, de asemenea, din 
declaraţiile de mai sus, că pretextul 
pentru această apropiere forţată dintre 
catolici şi ortodocşi va fi aceea de a da, 
astfel „uniţi”, o mărturie mai puternică 
asupra valorilor creştine (după 
Interfax-Religion.com).

Ne aducem aminte însă de căderea 
Constantinopolului, cădere care are 
rădăcini în apostazia împăraţilor 
bizantini şi a patriarhilor acelor 
vremuri, care, crezând că unirea 
euharistică mincinoasă (adică lipsită de 
întoarcerea catolicilor la ortodoxie) cu 
catolicii le vor aduce salvarea de turci, 
au pierdut ajutorul lui Dumnezeu, au 
devenit apostaţi şi eretici, şi şi-au 
pierdut şi vieţile sub iataganele 
turceşti. 

Patriarhia Rusă, pro-eutanasie?

În timp ce Italia fierbea pe marginea 
controversatului caz al Eluanei Englaro, 
aflată în comă de 17 ani, al cărei tată a 
obţinut în instanţă dreptul de a o 
decupla de la aparatele medicale, 
reprezentantul patriarhiei Rusiei a 
intervenit în dispută în mod 
surprinzător. 

Reamintim pentru cititori că, în Italia, 
pe marginea acestui caz, s-a dezvoltat o 
întreagă polemică ce se învârte în jurul 
aşa-numitului “drept la eutanasie”, 
adică la sinucidere asistată medical. 
Vaticanul s-a opus vehement deciziei 
judecătoreşti prin care tatăl Eulanei a 
obţinut decuplarea fetei sale de la 
aparate, condamnând eutanasia şi 
descriind decuplarea ca un asasinat 
abominabil. În mod similar, premierul 
Italiei, Silvio Berlusconi, care reprezintă 
forţele de dreapta, ceva mai 
conservatoare ale Italiei, s-a opus public 
acestui demers. 

În acest context, poziţia oficialilor 
Patriarhiei Ruse a fost cu totul 
surprinzătoare. Astfel, Vsevolod Ciaplin, 
purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe 
Ruse, a declarat că „există cazuri în care 
nu este prea clar dacă sufletul este prezent în 
trup, mai ales dacă de-a lungul mai multor 
ani trupul nu a dat semne de viaţă. În aceste 
cazuri, corpul unei persoane nu trebuie 
menţinut artificial în viaţă” Purtătorul de 
cuvânt a continuat: „concepţiile creştine îi 
îndeamnă pe oameni să nu îşi dorească 
moartea, dar nici să nu încerce să ţină în 
viaţă o persoană care a trecut deja în cealaltă 
lume”.

Menţionăm faptul că nu există niciun 
temei teologic şi medical care să susţină 
afirmaţiile făcute de Vsevolod Ciaplin. O 
persoană aflată în comă, prin însuşi 
faptul de a fi în comă, nu este moartă, iar 
sufletul său se află încă în trup. Parcă 

special pentru a contrazice acest gen de 
afirmaţii care susţin eutanasia, există 
numeroase cazuri de oameni care, după 
comă prelungită, de zeci de ani, s-au 
trezit la viaţă... Notoriu şi recent este 
cazul muncitorului feroviar polonez Jan 
Grzebski care, fiind în comă din 1988, 
când în Polonia se afla încă la putere 
comunismul, s-a trezit la viaţă după 19 
ani (!), în 2007, timp în care ţara sa 
trecuse prin mari transformări politice 
şi sociale. 

Poziţia oficialului Patriarhiei Ruse 
este în mod evident una favorabilă 
eutanasiei, ceea ce contravine flagrant 
deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Ruse, care condamna atât eutanasia 
activă, cât şi pasivă acum câţiva ani...

La nivel de stat, poporul grec, în 
frunte cu Sinodul Bisericii Ortodoxe din 
Grecia, a respins încă din 1997 
introducerea buletinelor electronice, în 
faza de proiect, reacţionând prompt şi 
fără ezitare. În statul vecin, Serbia, în 
urma unei campanii pornite de o 
organizaţie non-guvernamentală, cu 
susţinerea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a 
cercurilor academice, după doi ani de 
proteste, introducerea cipurilor 
biometrice a fost blocată până la o 
dezbatere publică naţională . Avocatul 
Dragoljub Djordjevic, promotorul 
campaniei anti-biometrie „Viaţa fără a fi 
însemnat”, a mers mai departe, 
contestând în 2008 legea abuzivă la 
Curtea Supremă a Serbiei.

Introducerea documentelor 
biometrice în România a stârnit proteste 
din partea mai multor reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai lumii eclesiastice.

Coaliţia împotriva Statului 
Poliţienesc, o alianţă între mai multe 

Sfântul Sinod al BOR faţă în faţă cu 
actele de identitate cu cip
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Relaţii tot mai cordiale între Papa 
Benedict şi P.F. Chiril al Rusiei

Apropierea între Vatican şi fostul 
mitropolit însărcinat cu relaţiile externe 
al Bisericii Ruse, acum devenit patriarhul 
Chiril, se întăresc şi capătă un contur din 
ce în ce mai clar în privinţa finalităţii 
acestor relaţii.

La scurt timp după alegerea lui P.F. 
Chiril, o delegaţie a Vaticanului, condusă 
de cardinalul Walter Kasper, şeful 
Consiliului Pontifical de Promovare a 
Unităţii Creştine, a adus patriarhului 
Rusiei, drept cadou din partea Papei 
Benedict, un potir care simbolizează 
dorinţa de a împlini integral 
comuniunea euharistică dintre Biserica 
Catolică şi cea Ortodoxă Rusă.

Papa Benedict i-a mai transmis 
patriarhului Chiril, de asemenea, că 
acesta „a întreţinut un spirit de deschidere şi 
cooperare cu alţi creştini, şi cu Biserica 
Catolică în special, pentru apărarea valorilor 
creştine în Europa şi în lume. Sunt sigur că 
Sfinţia Voastră va continua să construiască 
pe această temelie puternică, pentru binele 
poporului şi al creştinilor de pretutindeni”. 

Patriarhul Chiril a răspuns pozitiv 
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declarând că „îşi exprimă speranţa că 
relaţiile dintre cele două biserici (catolică şi 
ortodox-rusă, n.n.) se vor dezvolta în 
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apărarea şi afirmarea valorilor creştine 
tradiţionale în Europa în lume ca un întreg”. 

Cadoul trimis de Papa Benedict, la 
începutul patriarhatului lui Chiril, 
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Interfax-Religion.com).
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pierdut şi vieţile sub iataganele 
turceşti. 

Patriarhia Rusă, pro-eutanasie?
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Italiei, Silvio Berlusconi, care reprezintă 
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trup, mai ales dacă de-a lungul mai multor 
ani trupul nu a dat semne de viaţă. În aceste 
cazuri, corpul unei persoane nu trebuie 
menţinut artificial în viaţă” Purtătorul de 
cuvânt a continuat: „concepţiile creştine îi 
îndeamnă pe oameni să nu îşi dorească 
moartea, dar nici să nu încerce să ţină în 
viaţă o persoană care a trecut deja în cealaltă 
lume”.

Menţionăm faptul că nu există niciun 
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sufletul său se află încă în trup. Parcă 

special pentru a contrazice acest gen de 
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comă prelungită, de zeci de ani, s-au 
trezit la viaţă... Notoriu şi recent este 
cazul muncitorului feroviar polonez Jan 
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La nivel de stat, poporul grec, în 
frunte cu Sinodul Bisericii Ortodoxe din 
Grecia, a respins încă din 1997 
introducerea buletinelor electronice, în 
faza de proiect, reacţionând prompt şi 
fără ezitare. În statul vecin, Serbia, în 
urma unei campanii pornite de o 
organizaţie non-guvernamentală, cu 
susţinerea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a 
cercurilor academice, după doi ani de 
proteste, introducerea cipurilor 
biometrice a fost blocată până la o 
dezbatere publică naţională . Avocatul 
Dragoljub Djordjevic, promotorul 
campaniei anti-biometrie „Viaţa fără a fi 
însemnat”, a mers mai departe, 
contestând în 2008 legea abuzivă la 
Curtea Supremă a Serbiei.

Introducerea documentelor 
biometrice în România a stârnit proteste 
din partea mai multor reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai lumii eclesiastice.
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organizaţii ale societăţii civile, a iniţiat o 
petiţie online, în temeiul art. 23 din 
Constituţia României – libertatea 
persoanei  -,  petiţie care a reunit peste 
20.000 de semnături, şi a deschis la 
Curtea de Apel Bucureşti o acţiune  
juridică pentru suspendarea aplicării HG 
1566/2008 privind paşapoartele 
biometrice, ca fiind o încălcare a 
demnităţii şi vieţii intime a persoanei, 
garantate de art. 26 din Legea 
fundamentală şi de prevederi 
internaţionale ale drepturilor omului.

Grupul Areopag,  iniţiat de teologul 
Danion Vasile, a demarat pe 20 ianuarie 
a.c. campania „Nu cătuşelor electronice!”, 
având ca scop popularizarea 
informaţiilor legate de noile acte de 
identitate care conţin microcipuri. Sub 
egida acestui grup au fost organizate 
numeroase conferinţe în Bucureşti şi în 
ţară, conferinţe cu un flux impresionant 
de public, ceea ce arată, odată în plus, 
importanţa acestei teme pentru popor. 

De asemenea, Asociaţiile Laicatului 

Ortodox au organizat o conferinţă 
amplă în Bucureşti, cu participarea, 
alături de teologi, a diverşi specialişti 
în drept, IT şi mass-media.

La nivelul Bisericii, apelul Arhim. 
Iustin Pârvu din ianuarie a fost 
susţinut de numeroase semnături ale 
poporului şi ale monahilor. Printre cei 
care au semnat menţionăm părinţii 
români de la schiturile din Sfântul 
Munte Prodromu şi Lacu. 

De altfel, prin interviuri sau prin 
scrisori deschise, părinţii de la Schitul 
Lacu din Muntele Athos, părintele 
Arsenie Papacioc, părintele Adrian 
Făgeţeanu, precum şi alţi părinţi şi 
stareţi din România au afirmat 
categoric că actele de identitate cu cip 
nu trebuie primite, făcând parte 
dintr-un plan vast de control al 
persoanei umane. 

Un studiu foarte relevant a realizat 
părintele profesor Mihai Valică, ce a 
pus în evidenţă implicaţiile teologice, 
etice şi juridice nocive ale actului de 

introducere a documentelor de identitate 
cu cip.

S-au exprimat, astfel, mesaje de 
îngrijorare din partea tuturor acestor 
mădulare ale Bisericii Ortodoxe, ce 
avertizează că măsura introducerii 
noilor paşapoarte şi a preconizatelor 
cărţi de identitate biometrice vine în 
contradicţie cu libertatea religioasă a 
persoanei, încălcând dreptul la credinţă 
şi la exprimarea ei potrivit propriilor 
convingeri ale fiecăruia. Legea 
paşapoartelor biometrice nu instituie 
nici o garanţie în acest sens, spre 
deosebire de regimul vechilor cărţi de 
identitate (OG 69 din 2002) care 
prevedea, prin Ordinul Ministerului de 
Interne 1190 din 2001  (acum devenit 
inaplicabil), că „persoanele care refuză 
cartea de identitate din motive religioase 
primesc buletine de tip vechi”. Libertatea 
de a alege pe temei religios este 
recunoscută şi de art. 4, alin. 1, din Legea 
446 din 2006 privind serviciul militar: 
„Cetăţenii care, din motive religioase sau 
de conştiinţă, refuză să îndeplinească 
serviciul militar sub arme execută 
serviciul alternativ”. Mai mult, a fost 
subliniat caracterul nedemocratic al 
prevederilor legislative, întrucât în 
România nu a avut loc nici o dezbatere 
publică pe această temă, neţinându-se 
cont de convingerile religioase a aproape 
90% din naţiune.

Pentru a da un răspuns scrisorilor 
primite la redacţie din partea cititorilor 
noştri care ne-au întrebat care este poziţia 
Sfântului Munte faţă de introducerea actelor 
de identitate cu cip, am solicitat un punct de 
vedere al părinţilor athoniţi cu privire la 
această problemă. Am primit la redacţie 

Scrisoare pe tema actelor de identitate 
cu cip de la părinţii de la Schitul Lacu 
(Sfântul Munte Athos)

următoarea scrisoare din partea părinţilor 
români din Schitul Lacu-Athos:

Cuvintele Sfântului Apostol Pavel: 
„Răscumpărând vremea, căci zilele rele 
sunt”(Efeseni 5, 16) se potrivesc mai 
mult ca oricând vremurilor de astăzi. 
„Zilele rele” sau, mai bine spus, 
vremurile apocaliptice în care trăim, îl 
pun pe creştinul ortodox în faţa unor 
evenimente şi fapte nemaiîntâlnite în 
istoria omenirii. Un guvern mondial, un 
singur conducător, o singură religie, 
cip-uri pentru supravegherea şi 
manipularea întregii populaţii şi 
celelalte care decurg din acestea sunt 
obiective „de binefacere” ale Noii 
Ordini Mondiale.

Cum va putea oare creştinul ortodox 
de astăzi să călătorească pe calea cea 
dreaptă în această confuzie uriaşă creată 
de diavolul şi de oamenii lui? Unde va 
putea afla odihnă sufletul său, care 
orbecăieşte în întunericul dens al lipsei 
de povăţuire şi sfătuire duhovnicească, 
precum şi al dezinformării promovată 
de mass-media, fie ea laică, fie uneori 
chiar cea zis bisericească? Ce fel de 
strigăt ar putea scoate el pentru a putea 
deştepta auzul celor care au făgăduit 
înaintea lui Dumnezeu că îl vor povăţui 
la limanul mântuirii?

Un stareţ athonit spunea că cea mai 
mare faptă bună a creştinului ortodox 
de astăzi, faptă care condiţionează 
mântuirea sa, este mărturisirea 
ortodoxă a lui Iisus Hristos. Dar pentru 
a-L mărturisi ortodox pe Hristos, 
trebuie ca el să fie un adevărat creştin 
ortodox. Iar a fi un creştin adevărat 
înseamnă a lucra poruncile evanghelice. 
Criza şi orbirea duhovnicească la care s-
a ajuns astăzi şi, ca o consecinţă, 
compromisurile grave care se fac până 
şi în Biserică, au ca principală cauză 
tocmai nelucrarea de către noi toţi a 
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poruncilor lui Dumnezeu. Lăsând la o 
parte celelalte probleme grave cu care se 
confruntă Ortodoxia, să ne oprim la cea a 
introducerii în România a cip-urilor în 
paşapoarte şi în permisele de conducere, 
problemă care a creat multă tulburare în 
rândul creştinilor ortodocşi. Cu toate că 
această iniţiativă are în primul rând 
implicaţii religioase - desigur, pentru cei 
ce vor să se mântuiască -, fiind o lucrare 
curat satanică tocmai pentru că este 
îndreptată împotriva libertăţii omului în 
gradul cel mai înalt, libertate pe care 
Însuşi Dumnezeu o respectă, ea este 
nesocotită, din păcate, de mulţi dintre cei 
pe care Dumnezeu i-a pus să vegheze 
asupra turmei încredinţate lor.

Un singur glas, asemenea „glasului 
celui ce strigă în pustie”, a răsunat cu 
tărie şi a tulburat pe „Irod şi tot 
Ierusalimul”. Ca şi atunci, tot astfel şi 
acum s-au adunat cărturarii, fariseii şi 
învăţătorii de Lege să cerceteze cine a 
slobozit glasul şi pentru care pricină a 
îndrăznit să tulbure „liniştea” oilor celor 
cuvântătoare. În loc să-şi plece urechea la 
omul lui Dumnezeu şi să-i soarbă 
cuvintele sale insuflate de Duhul, îl 
nesocotesc şi-l dispreţuiesc, iar prin 
conferinţele şi interviurile lor savante 
sfătuiesc oile să doarmă liniştite, căci încă 
nu a venit lupul, ci au fost numai nişte 
zvonuri false. Ce bine se potrivesc şi 
astăzi cuvintele proorocului Isaia: „Cu 
auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, 
uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi 
vedea”! (Isaia 6, 9)

Dar nu este de mirare aceasta. 
Dintotdeauna proorocul, omul lui 
Dumnezeu, deşi a strigat cu mare glas, 
nu numai că nu a fost auzit şi nu a fost 
luat în seamă, ci, mai degrabă, a fost luat 
în râs, prigonit şi chiar omorât. Avem 
atâtea pilde şi totuşi inima noastră 
împietrită refuză să creadă adevărul 
dumnezeiesc, amăgindu-se cu nădejdi 

deşarte şi cu promisiuni de viaţă 
îndelungată, prosperă şi fericită. Şi 
aceasta pentru că mentalitatea 
creştinului de astăzi s-a schimbat. 
Creştinul „modern” nu mai vrea să-şi 
asume Crucea, nu mai vrea să fie 
părtaş la Jertfa Mântuitorului şi, prin 
urmare, nu mai vrea să fie al lui 
Hristos. În aceste condiţii de lepădare 
de credinţă şi de confuzie planificată 
vin pregătirile pentru instaurarea unui 
guvern mondial, cu un conducător 
unic, antihrist, la care va trebui să se 
supună necondiţionat toată populaţia 
globului.

Părintele Iustin, faţă de care noi, 
monahii athoniţi români şi nu numai, 
nutrim o deosebită evlavie şi îl cinstim 
cum se cuvine, ca pe un om al lui 
Dumnezeu şi far luminos ce luminează 
în întunericul dens creat de norii grei a 
tot felul de compromisuri în materie de 
credinţă ce s-au abătut pe cerul 
Ortodoxiei româneşti, a conştientizat 
pericolul pregătirii domniei lui 
antihrist ce se apropie cu paşi repezi şi 
a tras la bună vreme semnalul de 
alarmă absolut necesar. Nu mai este 
vreme de discutat, de comentat, de 
criticat, ci a venit vremea „să luăm 
aminte” în modul cel mai serios la cele 
ce se întâmplă în jurul nostru. 

Evenimentele se desfăşoară cu 
repeziciune şi, datorită trândăviei şi 
comodităţii noastre, ne vor lua prin 
surprindere şi nu vom mai avea vreme 
nici să ne mai gândim ce se întâmplă cu 
noi.

Părintele Iustin vorbeşte în acelaşi 
duh atât cu Părintele Paisie, cât şi cu 
mulţi alţi părinţi contemporani bine 
cunoscuţi de credincioşii români, care 
au vorbit atât de clar despre vremurile 
grele în care trăim, căci s-au adăpat din 
Acelaşi Duh Sfânt, Care i-a insuflat şi i-a 
luminat pe Părinţii Bisericii să înţeleagă 
şi să vadă cele viitoare ca fiind prezente.

Părintele Paisie spune clar: „Biserica 

trebuie să ia o poziţie corectă. Să 

vorbească, să explice credincioşilor ca să 

înţeleagă că de vor lua noul buletin de 

identitate, aceasta va constitui o cădere”. 

Căderea nu se petrece atunci când 

accepţi să ţi se implanteze cipul pe mână 

sau pe frunte, căci aceasta va însemna 

deja lepădarea, ci atunci când accepţi 

actele de identitate cu cip, pentru că 

prin aceasta ne subjugăm de bună voie 

unui sistem universal de urmărire şi 

control al fiinţei umane, care prin 

trăsăturile sale se vădeşte a fi lucrarea 

lui antihrist. Mulţi „oameni 

duhovniceşti” spun că vor pune alături 

o cruce şi totul se va aranja. „Dar lucrul 

murdar nu se sfinţeşte, spune Părintele 

mai departe. Apa curată primeşte Harul 

şi se face agheasmă, dar urina nu se face 

agheasmă. Piatra se face pâine prin 

minune. Necurăţia, însă, nu primeşte 

sfinţire. Prin urmare, diavolul, 

antihristul, atunci când este în buletinul 

nostru de identitate, pe mână sau pe 

fruntea noastră prin simbolul lui, nu se 

sfinţeşte chiar de am pune şi o cruce”.

Ce este de făcut? În primul rând, să 
ne întoarcem la Hristos, să ne 

simplificăm viaţa şi să ne mulţumim cu 
puţin. Aceasta este adevărata schimbare 
şi ea se poate împlini în măsura în care 
ne apropiem mai mult de Biserică şi de 
Tainele ei, ceea ce înseamnă:

· participarea la viaţa liturgică a 
Bisericii;

· împărtăşirea cât mai deasă cu 
Sfintele Taine, cu pocăinţa şi asceza 
cuvenite;

· rugăciunea, pe care Apostolul 
Pavel o recomandă a fi neîncetată şi 
care sparge cercul închis al egoismului 
nostru;

· dragostea faţă de aproapele, care 
ne scoate din cadrul strâmt al 
intereselor personale;

· curajul mărturisirii până la jertfă a 
Adevărului, virtute care încununează 
întreaga nevoinţă a creştinului ortodox.

Numai aşezându-ne sub 
acoperământul Harului dumnezeiesc 
mintea ne va fi luminată de Sfântul 
Duh spre a înţelege chipul în care 
trebuie să ducem până la capăt „lupta 
cea bună” şi vom primi puterea să 
înfruntăm cu bărbăţie avalanşa 
evenimentelor de suflet pierzătoare, 
mărturisind fără frică pe Hristos 
înaintea oamenilor, ca şi El să 
mărturisească pentru noi înaintea 
Tatălui Său cel ceresc.

Dorim să-i încredinţăm pe fraţii 
noştri ortodocşi români, clerici şi mireni 
deopotrivă, de toată dragostea noastră, 
de smeritul nostru sprijin în rugăciunile 
înălţate către Hristos şi către Maica 
Domnului ca să caute cu milostivire 
spre Biserica Sa şi să nu îngăduie să fim 
înşelaţi de balaurul cel viclean.
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Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, 
Crișanei și Maramureșului ia poziție 
împotriva actelor biometrice

Sinodul Mitropolitan al Clujului, 
Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând 
act de reacţiile unor medii monahale si 
teologice fată de introducerea sistemului 
de supraveghere biometrică în România, 
consideră că acestea sunt îndreptăţite, ele 
urmând însă să fie supuse unor analize şi 
nuanţări, atât la nivelul Sinoadelor locale 
cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.

Oficial, semnalul a fost dat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 557 din 26 
aprilie 2006 privitoare la introducerea 
paşapoartelor electronice, în care sunt 
stocate datele biometrice ale persoanei, 
adică imaginea facială, impresiunea 
digitală, precum şi alte elemente de 
identificare.

Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte 
pe toţi cetăţenii României, ea nu a fost 
precedată de o dezbatere publică, aşa 
cum s-ar fi cuvenit într-o ţară 
democratică.

Pentru 1 ianuarie 2011 este 
programată introducerea noilor cărţi 
electronice de identitate cu cip. Acesta 
are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe 
în care se stochează datele biometrice ale 
unei persoane; el poate fi implantat nu 
doar într-un act de identitate (buletin, 
paşaport, cârd comercial sau sanitar), ci 
şi în corpul uman, sub pielea palmei, a 
unui deget sau a cefei, iar conţinutul său 
poate fi citit de la distanţă şi de către 
oricine, cu ajutorul unui calculator sau a 
unui aparat de receptare anume 
construit. Nu există nici o lege naţională 
sau internaţională care să garanteze 
discreţia sau securitatea absolută a 
datelor înscrise în cip, acestea fiind, 
practic, la dispoziţia oricărui factor 
instituţional sau privat şi constituind un 
sistem de supraveghere a cetăţenilor pe 
toată durata vieţii lor, şi chiar după 
moarte.

Argumentul că acest sistem de 
supraveghere contribuie la identificarea 
şi urmărirea delicvenţilor constituie o 

ofensă la adresa întregului popor 
român, care nu poate fi tratat ca o 
bandă de infractori.

Dimpotrivă, acest sistem de 
supraveghere e un atentat la libertatea 
şi intimitatea oamenilor, drepturi 
consfinţite nu numai de legile civile, ci 
şi de normele religioase. E ca şi cum un 
duhovnic ar divulga secretul 
spovedaniei, fapt aspru pedepsit în 
rânduielile bisericeşti, dar cu drept de 
cetăţenie în sistemul transparenţei fără 
perdea. Biometria nu numai că nu o 
sancţionează, dar, dimpotrivă, o 
legiferează, omul fiind tratat nu ca 
făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu 
suflet, inteligenţă şi libertate.

În concluzie, facem un apel către 
Domnul Traian Băsescu, Preşedintele 
României şi garantul respectării 
Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în 
putinţă spre a-i asigura cetăţeanului 
român dreptul la libertate şi viaţă 
particulară, în consens cu principiile 
convieţuirii sociale. 

În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-
Napoca; s.s.BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi 
Mitropolit; ANDREI, Arhiepiscopul Alba 
Iuliei; SOFRONIU, Episcopul Oradiei; 
IUSTINIAN, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului; PETRONIU, Episcopul Sălajului; 
IRINEU BISTRIŢEANUL, Episcop Vicar 
Cluj; VASILE SOMEŞANUL, Episcop Vicar 
Cluj; IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu 
Vicar Maramureş 

Biblie ecumenistă finanţată de evrei

Presiuni pentru un „Sinod Ecumenic” 
al întregii Ortodoxii

O ediţie specială a Bibliei de la 
Ierusalim, care va fi tipărită în 70 de 
milioane de exemplare şi tradusă în 17 
limbi, este pe cale să obţină girul mai 
multor patriarhi, atât ai Bisericii 
Catolice, cât şi ai celei Ortodoxe. Dacă 
proiectul Noii Biblii va reuşi, 
evenimentul va fi cel mai important 
pas spre apropierea dintre cele două 
biserici-surori, după Marea Schismă 
din 1054. (subl. noastră).

Finanţatorul Noii Biblii este ex-
deputatul român, Nati Meir, de origine 
evreiască. Nati Meir a avut mai multe 
întâlniri la Ierusalim cu o serie de 
patriarhi şi personalităţi ai celor două 
biserici. Monseniorul Fouad Twal, 
Patriarhul Latin al Ierusalimului, s-a 
declarat încântat de ediţia pilot 
realizată de editura „Sacralion”, a cărei 
specialişti au adunat timp de 60 de ani 
valoroase imagini document despre 
locurile sfinte ale creştinătăţii, imagini 
care, inserate în lucrare, vor face mult 
mai uşor de înţeles mesajul acesteia. 
Monseniorul Fouad Twal a luat decizia 
să trimită o scrisoare patriarhului 
român, prea-fericitul Daniel, pentru a-i 
solicita sprijin pentru apariţia unei 
versiuni in limba română. O copie a 
lucrării a fost trimisă la Vatican (articol 
preluat din ediţia electronică a 
cotidianului Ziua).

O ştire mai veche de pe agenţia de 
presă Basilica (agenţia Patriarhiei 
Române) anunţa faptul că Patriarhia 
Ecumenică planifică viitorul „Sinod 
Ecumenic”, aşa-numitul Sinod al 8-lea, 
ce se doreşte reunit la Rhodos. În 
continuare, aflăm de pe basilica.ro 
următoarele: „nu întâmplător, şedinţele 
pregătitoare Conferinţei Bisericilor 

Europene (CEE) s-au ţinut la Rhodos, la 
fel ca şi reuniunea din iunie 2008, 
premergătoare Simpozionului deja amintit, 
insula elenă fiind un loc internaţional 
consacrat slujirii pastorale. Faptul 
desemnării Rhodos-ului ca loc al 
următoarei întâlniri, fie ea cu caracter 
interreligios, fie interortodox, a fost un 
factor care a accelerat procesul de 
desfăşurare al lucrărilor şi indică intenţia 
tot mai clară, dar şi posibilităţile tot mai 
mari de realizare a mult aşteptatului Sinod 
Panortodox.”

Nu înţelegem ce legătură ar avea 
Rhodos-ul (vechi centru faimos al 
păgânătăţii) cu ce ar trebui să însemne 
un Sinod pan-ortodox şi, mai ales, de ce 
ar fi semnificative întânirile inter-
religioase pentru al optulea sinod? Dacă 
premisele pentru acest Sinod pan-
ortodox sunt ecumenismul european şi 
cel inter-religios, după cum reiese din 
ştirea de mai sus, atunci devine clar 
obiectivul unei asemenea întâlniri.

Semnul pentru pregătirea unei astfel 
de întruniri a fost dat însă, recent, de 
însuşi P.F. Vartholomeu care, în mesajul 
de felicitare al noului patriarh al Rusiei, 
afirmă că „aşteptările Bisericii de la 
Constantinopol sunt multe şi, mai presus de 
toate, sunt concentrate pe unitate şi pe 
calea comună spre organizarea şi 
convocarea Marelui Sinod, care a fost 
anunţat de ceva timp.“ Celebrarea 
Marelui Sinod „ar trebui să fie grabită, 
pentru a menţine credibilitatea Bisericii 
Ortodoxe şi cooperarea cu alte biserici 
creştine, în urma discuţiilor teologice“, 
a adaugat Patriarhul. (cf. Gardianul).

Observăm că sunt mari aşteptările 
legate de noul patriarh al Rusiei, Chiril. 
Dacă Papa, după cum am văzut, 
aşteaptă „comuniunea euharistică” de la 
P.F. Chiril, Vartholomeu al 
Constantinopolului aşteaptă ajutor 
pentru convocarea „Marelui Sinod”...
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şi intimitatea oamenilor, drepturi 
consfinţite nu numai de legile civile, ci 
şi de normele religioase. E ca şi cum un 
duhovnic ar divulga secretul 
spovedaniei, fapt aspru pedepsit în 
rânduielile bisericeşti, dar cu drept de 
cetăţenie în sistemul transparenţei fără 
perdea. Biometria nu numai că nu o 
sancţionează, dar, dimpotrivă, o 
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În concluzie, facem un apel către 
Domnul Traian Băsescu, Preşedintele 
României şi garantul respectării 
Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în 
putinţă spre a-i asigura cetăţeanului 
român dreptul la libertate şi viaţă 
particulară, în consens cu principiile 
convieţuirii sociale. 

În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-
Napoca; s.s.BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi 
Mitropolit; ANDREI, Arhiepiscopul Alba 
Iuliei; SOFRONIU, Episcopul Oradiei; 
IUSTINIAN, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului; PETRONIU, Episcopul Sălajului; 
IRINEU BISTRIŢEANUL, Episcop Vicar 
Cluj; VASILE SOMEŞANUL, Episcop Vicar 
Cluj; IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu 
Vicar Maramureş 

Biblie ecumenistă finanţată de evrei

Presiuni pentru un „Sinod Ecumenic” 
al întregii Ortodoxii

O ediţie specială a Bibliei de la 
Ierusalim, care va fi tipărită în 70 de 
milioane de exemplare şi tradusă în 17 
limbi, este pe cale să obţină girul mai 
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întâlniri la Ierusalim cu o serie de 
patriarhi şi personalităţi ai celor două 
biserici. Monseniorul Fouad Twal, 
Patriarhul Latin al Ierusalimului, s-a 
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Observăm că sunt mari aşteptările 
legate de noul patriarh al Rusiei, Chiril. 
Dacă Papa, după cum am văzut, 
aşteaptă „comuniunea euharistică” de la 
P.F. Chiril, Vartholomeu al 
Constantinopolului aşteaptă ajutor 
pentru convocarea „Marelui Sinod”...



În ceea ce priveşte eventualitatea 

convocării unui Sinod pan-ortodox vom 

reveni, pe larg, în numerele următoare 

ale revistei Presa Ortodoxă. (I.B.)

 

Introducerea actelor de identitate 

electronice este o temă care a suscitat 

numeroase controverse şi diverse reacţii 

atât din cadrul societăţii cât şi din partea 

mass-media. Modul în care a fost tratată 

această temă a fost însă, cu câteva 

excepţii, unul superficial şi 

senzaţionalist. Cu toate acestea, subiectul 

este unul extrem de serios, care afectează 

interesele imediate ale cetăţeanului, 

drepturile sale, precum şi conştiinţa sa 

religioasă. 

Asociaţiile Laicatului Ortodox propun 

deschiderea unei dezbateri reale şi 

profunde asupra implicaţiilor noilor acte 

de identitate asupra libertăţilor civice ale 

persoanei. Asistăm la schimbări 

fundamentale în modul de organizare şi 

funcţionare a puterii politice, pe toate 

planurile. Juridic, se schimbă paradigma 

dreptului natural, bazată pe existenţa 

unor drepturi inalienabile şi intangibile 

ale individului, cu o paradigmă a 

dreptului de tip pozitivist-funcţionalist, 

în care drepturile individului sunt 

definite în funcţie de interesele statului. 

Economic, se trece de la o ordine a 

proprietăţii private şi a economiei libere 

la o ordine în care statul intervine masiv 

în piaţă, naţionalizează şi controlează 

proprietatea privată. Politic, asistăm la o 

serie de directive şi regulamente 

europene care sunt impuse statelor 

naţionale fără să se organizeze dezbateri 

publice, trecându-se cu vederea părerea 

Laicatul ortodox trage un semnal de 

alarmă: România, în pragul dictaturii? 

(comunicat de presă)

poporului... În plus, se clamează tot 

mai mult necesitatea existenţei unei 

guvernanţe mondiale fără să se spună 

însă cum anume va fi aceasta ţinută în 

frâu.

În fine, în ceea ce priveşte ordinea 

publică, asistăm la programe foarte 

costisitoare de implementare a 

sistemelor de supraveghere video şi, 

iată, de implementare a dispozitivelor 

electronice (RFID) în actele de 

identitate personală. 

Laicatul ortodox consideră că vom 

înţelege semnificaţia actelor de 

identitate electronice doar dacă va 

exista această dezbatere pusă în 

contextul transformărilor structurale 

ale puterii politice. Mijloacele 

tehnologice puse la dispoziţia statului 

pentru identificarea, stocarea 

informaţiilor despre persoană şi 

urmărirea sa, pot constitui un drum 

către instalarea dictaturii.

Cu paşi mici spre o dictatură mare. 
Ascultarea telefoanelor şi citirea mailurilor 
private au devenit lege

Autorităţile române au pus în aplicare, la 
scurt timp de la introducerea primelor acte de 
identitate cu cip, o altă directivă europeană 
controversată, anume directiva 2006/24 ce 
prevede stocarea, de către furnizorii de servicii 
de telefonie şi internet, timp de şase luni, a 
datelor telefonice şi a celor referitoare la 
conectările la internet, adică a mailurilor. Acest 
lucru înseamnă, practic, că toate convorbirile 
telefonice şi mailurile private, ale oamenilor 
obişnuiţi, sunt înregistrate şi puse la dispoziţia 
autorităţilor după bunul lor plac. 

Statul român a transpus directiva 
europeană prin legea 298/2008, o lege care a 
strânit controverse şi proteste din partea mass-
media şi a unor organizaţii civice. Supra-
numită „legea Big Brother”, prevederea a fost 
introdusă, ca şi în cazul actelor de identitate cu 
cip, fără să fi fost supusă dezbaterii publice în 
prealabil. Acest lucru este greu de înţeles, dat 
fiind faptul că ambele decizii, atât cea 
privitoare la actele cu cip cât şi cea privitoare la 
reţinerea tuturor convorbirilor şi mailurilor 
pentru stat sunt măsuri controversate, care au 
iscat proteste, uneori de masă, în ţările în care 
au fost introduse. Prin urmare, o dezbatere 
publică se impunea, modul netransparent în 
care au acţionat autorităţile europene şi 
naţionale sugerând faptul că legea a fost 
impusă cu forţa şi nu prin respectarea 
procedurilor democratice specifice unui stat de 
drept.

Similarităţile cu legea privind actele de 
identitate biometrice nu se opresc aici. Ambele 
prevederi sunt directive europene, obligatorii. 
Ambele au fost adoptate de statul român în 
ultimă instanţă, fiind amânată aplicarea lor 
până când instanţele europene ameninţau cu 
procedurile contencioase, cu celebrele 
„steguleţe” roşii sau cu tăierea fondurilor 
europene. Varujan Pambuccian, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor în 
legislatura 2004 – 2008, a recunoscut faptul că 
a tergiversat cât a putut de mult aplicarea 
directivei europene privind interceptarea 
convorbirilor şi mailurilor, datorită 
„inutilităţii” ei, până când au început 
presiunile instituţionale de la Bruxelles. 

Un alt punct comun este dat de pretextul 
sub care au fost elaborate aceste legi. Ambele 
directive europene sunt justificate prin 
proclamarea pericolelor infracţionalităţii şi 
terorismului internaţional. Dar ele încalcă 
grosolan drepturi şi libertăţi civice care sunt 
afirmate în Constituţie. În Constituţia 
României scrie clar despre secretul 
corespondenţei: ARTICOLUL 28: Secretul 
scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, 
al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace 
legale de comunicare este inviolabil.

De fapt, agitarea pericolului terorismului 
este pretextul sub care au fost luate o serie de 
măsuri care restrâng libertăţile cetăţeanului şi 
dau puteri discreţionare autorităţilor statale. 
Acest proces se derulează, în paralel, atât în 
SUA cât şi în spaţiul U.E. „Lanţul 
slăbiciunilor” a pornit de la modul în care 
administraţia SUA a reacţionat la ce este 
cunoscut sub numele de atentatele teroriste de 
la 11 septembrie. Din acel moment SUA a 
făcut presiuni asupra statelor europene, 
impunând ca obligatorie adoptarea 
paşapoartelor biometrice pentru intrarea în 
teritoriul american. Astfel, Regulamentul nr. 
2252/2004 al Consiliului Europei care a stat la 
baza introducerii paşapoartelor biometrice 
derivă din obligaţia impusă de SUA statelor 
europene, ai căror cetăţeni nu aveau nevoie de 
viză pentru a intra în SUA, de a se conforma 
noilor cerinţe de „securizare” a paşapoartelor.

Ne găsim astfel în plină „isterie securitară” 
(o expresie folosită de Cristian Pârvulescu, 
preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia), în 
care toţi oamenii devin suspecţi aprioric, într-
atât de suspecţi încât e nevoie să li se ia 

Actualitatea laică
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amprentele şi să li se înregistreze electronic 
toate mişcările (prin paşapoartele cu cip), să li 
se asculte telefoanele şi să li se citească e-mail-
urile (prin legea „Big Brother”).

Au existat proteste şi chiar contestări ale 
acestor directive şi legi, atât pe plan intern cât şi 
european. La noi în ţară a fost sesizat Avocatul 
Poporului, instituţie ce ar trebui să vegheze la 
respectarea Constituţiei şi a libertăţilor 
cetăţeneşti, cu privire la legea 298/2008 privind 
interceptarea convorbirilor şi a e-mail-urilor 
private, de către cotidianul Ziua şi alte ONG-
uri. Răspunsul Avocatului Poporului a fost însă 
unul aiuritor: conform acestei instituţii, legea ar 
respecta atât Constituţia cât şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. Mai mult, o 
asemenea lege ar fi necesară, deoarece 
„societăţile democratice sunt ameninţate de un 
fenomen infracţional tot mai complex", admiţând 
doar că expresia din lege – „în scopul prevenirii 
şi contracarării ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale” – ar fi susceptibilă 
abuzurilor. 

Pe plan european, Irlanda a contestat 
directiva europeană ce prevede acelaşi lucru. 
Curtea Europeană de Justiţie a respins, însă, 
plângerea formulată de Irlanda, iar directiva nu 
mai poate fi contestată de către o altă ţară, 
deoarece termenul legal de depunere al 
contestaţiilor a expirat. Prin urmare, căile 
juridice de anulare a acestei legi abuzive sunt 
închise. 

Ce este mai grav este faptul că astfel de 
directive, care se află în flagrantă contradicţie 
cu drepturile şi libertăţile constituţionale, sunt 
impuse, fără drept de apel, de către instituţiile 
suprastatale – Uniunea Europeană – statelor 
naţionale care au abdicat de la suveranitatea 
proprie, după cum arătat avocatul Cezar 
Axinte de la Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni. 
Acelaşi avocat afirma, în cadrul dezbaterii 
AZEC dedicată, de această dată, problemei 
paşapoartelor biometrice, faptul că „asistăm la 
o rescriere a drepturilor universale ale omului”. 
Fenomenul actual este, de fapt, unul mult mai 
grav, specific ordinii juridice a statelor de tip 
totalitar. Legea nu mai este un act al statului de 

drept ce respectă normele fundamentale ale 
Constituţiei, norme neschimbabile şi 
nerevizuibile în ceea ce priveşte libertăţile 
cetăţeneşti, ci devine un act de forţă. Legea 
devine act discreţionar al puterii politice, 
care poate să declare emfatic, aşa cum o 
făceau regimurile comuniste, că împlinesc 
drepturile omului,  călcându-le însă, practic 
şi juridic, în picioare. (I.B.)

Spre sfârşitul lunii ianuarie a avut loc, la 
Davos, Forumul Economic Mondial, o 
întrunire a elitelor politico-financiare pe plan 
global, având ca sarcină, după expresia 
organizatorilor, să „redeseneze lumea post-
criză". Alături de lideri politici ca Vladimir 
Putin, primul ministru al Rusiei, Wen Jiabao, 
primul ministru al Chinei, cancelarul 
german Angela Merkel, premierul britanic 
Gordon Brown, preşedintele Băncii Centrale 
Europene, Jean-Claude Trichet, au mai 
participat şi numeroşi oameni de decizie din 
stat şi din băncile centrale ale statelor lumii.

Ca rezumat al prelegerilor ţinute la acest 
Forum, s-a ajuns la concluzii referitoare la 
acceptarea noilor „puteri emergente” 
(China, Rusia, Brazilia etc., faţă de puterile 
mondiale clasice SUA, Marea Britanie, 
Germania, etc.) la masa forurilor de decizie 
globală, pentru a inaugura, astfel, o nouă 
ordine economică globală – „mai justă, 
echitabilă şi stabilă” (după expresia premierului 
chinez Wen Jiabao). Premierul german 

Consens global privind emergenţa unei 
„guvernanţe” mondiale

Angela Merkel şi-a reluat propunerea sa 
referitoare la crearea unui Consiliu Economic al 
ONU, după modelul celui de Securitate. 

Mai important decât includerea noilor 
puteri economice în rândurile puterilor clasice 
este în ce anume ar consta această „nouă eră 
economică”: „răspunsuri fiscale coordonate, 
control internaţional asupra tuturor 
economiilor, cedări din suveranitatea 
naţională către autorităţi multilaterale care să 
abordeze probleme multilaterale – rezultatul 
urmând să fie o creştere economică globală mai 
echilibrată.” (Adevărul, 9 februarie 2009).

Participanţii Forului Economic de la Davos 
au reuşit să se facă remarcaţi de mass-media şi 
prin publicarea unui studiu alarmist privind 
iminenţa, în următorii 20 de ani, a unei grave 
penurii de apă. „Lumea nu va mai putea gestiona, 
în viitor, resursele de apă aşa cum o făcea în trecut, 
sau economia mondială va intra în colaps”, 
ameninţă „studiul” care face parte din 
propaganda ecologistă referitoare la „încălzirea 
globală”, temă folosită pentru a justifica, pe de o 
parte investiţii enorme realizate de instituţii 
supra-statale şi, pe de altă parte, pentru 
impunerea legislaţiilor favorabile controlului 
populaţiei (descurajarea naşterilor, încurajarea 
avortului, contracepţiei etc.).

Concluziile forului ce privesc necesitatea 
„emergenţei” unui control internaţional 
asupra tuturor economiilor vor servi ca punct 
de plecare pentru întâlnirea din aprilie 2009 a 
G20, reuniune a statelor celor mai dezvoltate 
(G20 fiind forma extinsă a G8, fiind alăturate, 
cum am arătat deja, noile puteri gen Rusia, 
China, India, Brazilia etc.).

Dar nu numai pe plan economic se 
conturează, tot mai clar, guvernul mondial, 
după cum am arătat în numerele anterioare ale 
revistei Presa Ortodoxă şi după declaraţiile 
nenumărate ale liderilor politici în acest sens. 
Ultima dintre ele aparţine, de pildă, chiar 
comisarul european Leonard Orban, a afirmat, 
recent, că „efectele acestei crize vor fi multiple, de la 
conturarea unei guvernanţe globale, nu numai 
la nivel economic, dar şi la nivel politic, până la 
reorientări ale politicilor economice naţionale” 

(euractiv.ro).

Există, aşadar, o direcţie clară pe care liderii 
mondiali vor să o imprime istoriei de scurtă 
durată: crearea structurii instituţionale globale 
care să permită exercitarea unei guvernări 
mondiale. (I.B.)

 

Anul trecut, în luna mai, Senatul vota 
proiectul de lege al acordului prezumat, care 
dă dreptul statului de a recolta pentru 
transplant organele celor aflaţi în moarte 
cerebrală, fără a mai cere consimţământul 
familiei în cazul în care donatorii nu s-au dus 
în timpul vieţii la notar sau la medic să-şi 
legalizeze refuzul. Proiectul de lege votat de 
senatori a fost trimis Camerei Deputaţilor, 
dezbaterea din acest for legislativ fiind 
decisivă pentru a stabili dacă în România va 
exista „acord prezumat” sau nu în privinţa 
prelevării organelor celor aflaţi în moarte 
cerebrală. 

Federaţia Asociaţiilor Ortodoxe Pro-Vita 
din România a realizat o adresă către 
Comisiile Juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
pentru sănătate şi familie ale Camerei 
Deputaţilor. Considerând că introducerea 
„acordului prezumat” este „inacceptabilă”, 
Federaţiile Pro-Vita solicită să nu se aprobe 
PL-x nr. 404/2008. (I.B.)

O decizie a Curţii de Justiţie din 
Edinburgh, Scoţia, de la sfârşitul lunii 
ianuarie anul curent, a reuşit să îndepărteze 
până şi ultimele urme de bun simţ pe care 
lumea occidentală încă le mai deţinea în 
virtutea moştenirii sale creştine: în procesul 
de custodie a doi copii a căror mamă este 
dependentă de droguri şi care, în consecinţă, 
nu poate avea grijă de ei, justiţia a hotărât să 
acorde custodia unui cuplu de homosexuali 
în dauna bunicilor naturali.

Motivul? Bunicii – în vârstă de 46, 
respectiv 59 de ani – sunt prea bătrâni şi nu 

Cum ar putea statul să naţionalizeze 
trupurile noastre 

Adoptare forţată a unui copil de către un 
cuplu de homosexuali



amprentele şi să li se înregistreze electronic 
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dispun de o situaţie financiară acceptabilă 
care sa asigure traiul micuţilor: o fată şi un 
băiat de patru şi cinci ani. Aceasta în 
condiţiile în care după doi ani de lupte în 
instanţă, bunicii au fost nevoiţi să renunţe 
întrucât nu mai deţineau fondurile necesare 
pentru a continua procesul. Cu o singură 
condiţie, însă: copiii să fie adoptaţi de un 
cuplu normal, format dintr-un bărbat şi o 
femeie.

Cu toate acestea, câţiva funcţionari de la 
serviciul social din Edinburgh, bine 
îndoctrinaţi de noile ideologii ale 
corectitudinii politice, au hotărât fără drept de 
apel că micuţilor le va fi mai bine într-un 
cuplu de homosexuali. Ba chiar i-au 
ameninţat pe bunicii care au protestat 
vehement în faţa acestui abuz nemaiauzit că 
nu-şi vor mai vedea nepoţii dacă vor 
continua să aibă „sentimente negative” faţă 
de adopţia homosexuală. Bunicii au fost 
astfel invitaţi să fie mai „deschişi la minte în 
privinţa acestor chestiuni” dacă vor să-şi 
revadă nepoţii de două ori pe an. (cf. 
lifesitenews.com) 

Funcţionarii au recunoscut că în lista de 
cupluri care i-ar fi adoptat pe copii fără nicio 
problemă erau mai multe cupluri normale, 
formate dintr-un bărbat şi o femeie. Cu toate 
acestea, în baza dreptului pe care 
homosexualii îl au în Scoţia de a adopta 

copii – cu toate că statisticile arată că 90% 
din populaţie nu este de acord – statul a 
decis să se pună în slujba noilor ideologii 
care macină spaţiul occidental, făcându-l 
irespirabil (cf. Daily Mail). (P.M.)

Autorităţile sanitare din Spania au 
retras de pe piaţă 75.582 de doze de 
Gardasil, vaccinul împotriva cancerului 
de col uterin, după ce două adolescente 
au fost spitalizate de urgenţă în urma 
vaccinărilor.

Două fete din regiunea Valencia au 
fost transportate de urgenţă la terapie 
intensivă după câteva ore de la vaccinarea 
cu Gardasil. În urma internărilor, 
Ministerul Sănătăţii din Spania a hotărât 
retragerea de urgenţă a întregului lot de 
vaccinuri livrat pentru această ţară. Deşi 
există tot mai multe cazuri care arată 
efectele adverse ale administrării 
vaccinului asupra adolescentelor, iar în 
ţările occidentale Gardasilul este privit cu 
tot mai multă suspiciune, în România 
eşecul campaniei de vaccinare – doar 
2.57% dintre fetiţele de clasa a IV-a au fost 
vaccinate – este pus pe seama unei 
proaste sau insuficiente campanii de 
presă. În consecinţă, Ministerul Sănătăţii, 
prin noul său ministru, Ion Bazac, a 
hotărât continuarea campaniei de 
vaccinare, dar după o perioadă de 
campanie publicitară, în care oamenii să 
fie informaţi cu privire la „beneficiile” 
Gardasilului. După ce fostul ministru al 
sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a angajat 
statul român într-un contract cel puţin 
dubios de 23 de milioane de euro pentru 
un vaccin cel puţin controversat, acum 
Ministerul Sănătăţii hotărăşte continuarea 
campaniei de vaccinare, deşi evidenţele 
arată că vaccinul este periculos pentru 
sănătatea fetiţelor. Astfel, am putea spune 
că în ţara noastră Ministerul Sănătăţii a 
devenit unul dintre pionii locali ai 
războiului ce are loc la nivel mondial 
împotriva populaţiei. (P.M.)

Spania refuză vaccinul Gardasil

Biserica se pregăteşte iar de catacombe, deşi unii 
prelaţi sunt deja vânduţi şi vor vâna oamenii 
laolaltă cu guvernul mondial! Este oare 
adevărat ce trăim? Nu e numai un vis urât, 
coşmar aducător de boală şi moarte? Iată că 
oroarea experimentului Piteşti s-a extins în 
lume. Ce vor face copilaşii? Se vor apropia ei de 
Dumnezeu înţelegând că a-L urma pe Hristos 
nu poate însemna decât suferinţă şi calvar?... 
Mă uit că prin biserici vânzoleala prostească şi 
lipsită de o reală evlavie este aceeaşi, iar dacă 
brusc Biserica ar deveni paria, mai mult de 
jumătate din „vizitatorii” ei ar părăsi-o 
definitiv. Puţinii oameni treji şi conştienţi ai 
Lui vor fi Noii Mari Mucenici, iar bătrânii ca 
mine se vor bucura că mor înainte de a vedea 
toată grozăvia. A venit clipa marii încercări 
pentru fiecare... Moşneguţul sihastru din 
munţii Neamţului, Proclu, ne spune că doar 
lacrimile îmbelşugate de pocăinţă ne-ar mai 
putea salva cu înţelepciunea celor din Ninive, 
dar mă tem că oamenii de acum nu o vor urma. 
Românii sunt abonaţi în masă la canalele TV 
pornografice, iar cozile niciodată absente din 
faţa casieriilor firmelor de cablu pentru plata 
abonamentelor TV te seacă de orice nădejde 
asupra unui astfel de popor. Cernerea despre 
care se tot pomeneşte în Noul Testament este 
prorocirea că din doi oameni „unul se va lăsa şi 
unul se va lua”, căci popoarele se cern 
necurmat de sus... Cred tot mai mult că la baza 
a tot răul stau lăcomia şi desfrâul, se şi vede că 
pe acestea se întemeiază, întărindu-se, oculta 
mondială. Lăcomia şi desfrâul care în popor 
cresc necurmat... Nu ştiu dacă cineva va 
publica aceste rânduri ale mele de disperare şi 
de nădejde! Dar nădejdea este una singură: că 
şi murind în trup, fi-vom vii în veci! „Cred 
Doamne, ajută necredinţei mele!” (sora 
Theodora D., Constanţa).

Răspunsul redacţiei: Am citit cele două 
scrisori pe care ni le-aţi trimis, precum şi 
materialele pe care ni le-aţi dăruit cu 

generozitate, şi am rămas impresionaţi de 
sensibilitatea cu care receptaţi ce se 
întâmplă, astăzi, cu Biserica şi cu turma 
câştigată de Hristos cu scump Sângele 
Său. Mulţumim şi noi, în gând, persoanei 
necunoscute care s-a gândit să vă lase cele 
două numere din P.O. pe treptele casei, 
ştiind, probabil, că nu aveţi posibilitatea să 
faceţi rost de ele prea uşor. Da, trăim 
vremuri de cernere, cum spunea, cu ani în 
urmă, şi Părintele Rafail Noica. Da, pentru 
păcatele noastre, descrise şi mai sus, se 
întâmplă toate acestea. Şi ce ne rămâne, 
nouă, celor care vrem altceva decât duhul 
acesta lumesc care astupă şi sufocă orice 
licăr de viaţă adevărată? „Să ne iubim unii 
pe alţii, ca într-un gând să mărturisim...”. 

Subiectele abordate în numărul pilot sunt, cu 
siguranţă, actuale şi urgente în această 
Românie a anului 2009, orbită de mirajul 
numit UE, unde câinii umblă cu covrigii în 
coadă. Probabil aţi auzit de noile metode de a 
preveni infracţiunile, cum ar fi înregistrarea 
tuturor metodelor de comunicare pentru fiecare 
cetăţean în parte, instalarea camerelor de 
supraveghere peste tot, dar prin acestea este 
violată intimitatea individuală şi prin existenţa 
acestor baze de date se creează un risc de a fi 
sparte şi folosite de către „terţe părţi”. Mesajul 
lui Paisie Aghioritul este un semnal de alarmă 
în privinţa implantării, în cartea de identitate, 
pentru a urmări orice tranzacţie, însă este cam 
drastic îndemnând la revoltă. Părintele 
Dionisie este mai cumpătat şi acesta este un 
lucru bun. Este adevărat că legile actuale 
protejează mai degrabă în favoarea ateismului 
decât în direcţia unui bun creştin... Cred că 
ultima umbră de moralitate pe care o mai avem 
este datorată dorinţei de a impresiona UE. Am 
totuşi o întrebare: de ce viaţa bisericească a 
devenit o afacere?... Întrebarea mea este de ce? 
De ce s-a ajuns aici? (Cristian M., Rm. 
Vâlcea)
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apel că micuţilor le va fi mai bine într-un 
cuplu de homosexuali. Ba chiar i-au 
ameninţat pe bunicii care au protestat 
vehement în faţa acestui abuz nemaiauzit că 
nu-şi vor mai vedea nepoţii dacă vor 
continua să aibă „sentimente negative” faţă 
de adopţia homosexuală. Bunicii au fost 
astfel invitaţi să fie mai „deschişi la minte în 
privinţa acestor chestiuni” dacă vor să-şi 
revadă nepoţii de două ori pe an. (cf. 
lifesitenews.com) 

Funcţionarii au recunoscut că în lista de 
cupluri care i-ar fi adoptat pe copii fără nicio 
problemă erau mai multe cupluri normale, 
formate dintr-un bărbat şi o femeie. Cu toate 
acestea, în baza dreptului pe care 
homosexualii îl au în Scoţia de a adopta 

copii – cu toate că statisticile arată că 90% 
din populaţie nu este de acord – statul a 
decis să se pună în slujba noilor ideologii 
care macină spaţiul occidental, făcându-l 
irespirabil (cf. Daily Mail). (P.M.)

Autorităţile sanitare din Spania au 
retras de pe piaţă 75.582 de doze de 
Gardasil, vaccinul împotriva cancerului 
de col uterin, după ce două adolescente 
au fost spitalizate de urgenţă în urma 
vaccinărilor.

Două fete din regiunea Valencia au 
fost transportate de urgenţă la terapie 
intensivă după câteva ore de la vaccinarea 
cu Gardasil. În urma internărilor, 
Ministerul Sănătăţii din Spania a hotărât 
retragerea de urgenţă a întregului lot de 
vaccinuri livrat pentru această ţară. Deşi 
există tot mai multe cazuri care arată 
efectele adverse ale administrării 
vaccinului asupra adolescentelor, iar în 
ţările occidentale Gardasilul este privit cu 
tot mai multă suspiciune, în România 
eşecul campaniei de vaccinare – doar 
2.57% dintre fetiţele de clasa a IV-a au fost 
vaccinate – este pus pe seama unei 
proaste sau insuficiente campanii de 
presă. În consecinţă, Ministerul Sănătăţii, 
prin noul său ministru, Ion Bazac, a 
hotărât continuarea campaniei de 
vaccinare, dar după o perioadă de 
campanie publicitară, în care oamenii să 
fie informaţi cu privire la „beneficiile” 
Gardasilului. După ce fostul ministru al 
sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a angajat 
statul român într-un contract cel puţin 
dubios de 23 de milioane de euro pentru 
un vaccin cel puţin controversat, acum 
Ministerul Sănătăţii hotărăşte continuarea 
campaniei de vaccinare, deşi evidenţele 
arată că vaccinul este periculos pentru 
sănătatea fetiţelor. Astfel, am putea spune 
că în ţara noastră Ministerul Sănătăţii a 
devenit unul dintre pionii locali ai 
războiului ce are loc la nivel mondial 
împotriva populaţiei. (P.M.)

Spania refuză vaccinul Gardasil

Biserica se pregăteşte iar de catacombe, deşi unii 
prelaţi sunt deja vânduţi şi vor vâna oamenii 
laolaltă cu guvernul mondial! Este oare 
adevărat ce trăim? Nu e numai un vis urât, 
coşmar aducător de boală şi moarte? Iată că 
oroarea experimentului Piteşti s-a extins în 
lume. Ce vor face copilaşii? Se vor apropia ei de 
Dumnezeu înţelegând că a-L urma pe Hristos 
nu poate însemna decât suferinţă şi calvar?... 
Mă uit că prin biserici vânzoleala prostească şi 
lipsită de o reală evlavie este aceeaşi, iar dacă 
brusc Biserica ar deveni paria, mai mult de 
jumătate din „vizitatorii” ei ar părăsi-o 
definitiv. Puţinii oameni treji şi conştienţi ai 
Lui vor fi Noii Mari Mucenici, iar bătrânii ca 
mine se vor bucura că mor înainte de a vedea 
toată grozăvia. A venit clipa marii încercări 
pentru fiecare... Moşneguţul sihastru din 
munţii Neamţului, Proclu, ne spune că doar 
lacrimile îmbelşugate de pocăinţă ne-ar mai 
putea salva cu înţelepciunea celor din Ninive, 
dar mă tem că oamenii de acum nu o vor urma. 
Românii sunt abonaţi în masă la canalele TV 
pornografice, iar cozile niciodată absente din 
faţa casieriilor firmelor de cablu pentru plata 
abonamentelor TV te seacă de orice nădejde 
asupra unui astfel de popor. Cernerea despre 
care se tot pomeneşte în Noul Testament este 
prorocirea că din doi oameni „unul se va lăsa şi 
unul se va lua”, căci popoarele se cern 
necurmat de sus... Cred tot mai mult că la baza 
a tot răul stau lăcomia şi desfrâul, se şi vede că 
pe acestea se întemeiază, întărindu-se, oculta 
mondială. Lăcomia şi desfrâul care în popor 
cresc necurmat... Nu ştiu dacă cineva va 
publica aceste rânduri ale mele de disperare şi 
de nădejde! Dar nădejdea este una singură: că 
şi murind în trup, fi-vom vii în veci! „Cred 
Doamne, ajută necredinţei mele!” (sora 
Theodora D., Constanţa).

Răspunsul redacţiei: Am citit cele două 
scrisori pe care ni le-aţi trimis, precum şi 
materialele pe care ni le-aţi dăruit cu 

generozitate, şi am rămas impresionaţi de 
sensibilitatea cu care receptaţi ce se 
întâmplă, astăzi, cu Biserica şi cu turma 
câştigată de Hristos cu scump Sângele 
Său. Mulţumim şi noi, în gând, persoanei 
necunoscute care s-a gândit să vă lase cele 
două numere din P.O. pe treptele casei, 
ştiind, probabil, că nu aveţi posibilitatea să 
faceţi rost de ele prea uşor. Da, trăim 
vremuri de cernere, cum spunea, cu ani în 
urmă, şi Părintele Rafail Noica. Da, pentru 
păcatele noastre, descrise şi mai sus, se 
întâmplă toate acestea. Şi ce ne rămâne, 
nouă, celor care vrem altceva decât duhul 
acesta lumesc care astupă şi sufocă orice 
licăr de viaţă adevărată? „Să ne iubim unii 
pe alţii, ca într-un gând să mărturisim...”. 

Subiectele abordate în numărul pilot sunt, cu 
siguranţă, actuale şi urgente în această 
Românie a anului 2009, orbită de mirajul 
numit UE, unde câinii umblă cu covrigii în 
coadă. Probabil aţi auzit de noile metode de a 
preveni infracţiunile, cum ar fi înregistrarea 
tuturor metodelor de comunicare pentru fiecare 
cetăţean în parte, instalarea camerelor de 
supraveghere peste tot, dar prin acestea este 
violată intimitatea individuală şi prin existenţa 
acestor baze de date se creează un risc de a fi 
sparte şi folosite de către „terţe părţi”. Mesajul 
lui Paisie Aghioritul este un semnal de alarmă 
în privinţa implantării, în cartea de identitate, 
pentru a urmări orice tranzacţie, însă este cam 
drastic îndemnând la revoltă. Părintele 
Dionisie este mai cumpătat şi acesta este un 
lucru bun. Este adevărat că legile actuale 
protejează mai degrabă în favoarea ateismului 
decât în direcţia unui bun creştin... Cred că 
ultima umbră de moralitate pe care o mai avem 
este datorată dorinţei de a impresiona UE. Am 
totuşi o întrebare: de ce viaţa bisericească a 
devenit o afacere?... Întrebarea mea este de ce? 
De ce s-a ajuns aici? (Cristian M., Rm. 
Vâlcea)



Răspunsul redacţiei: Dragă frate Cristian, 
îţi mulţumim pentru scrisoare şi urări. 
Pentru început dorim să corectăm, dacă ne 
este îngăduit, un gând al frăţiei tale. 
Cuviosul Paisie nu este nicidecum „mai 
drastic” decât Stareţul Dionisie de la Colciu. 
Părintele Paisie Aghioritul este un gigant 
duhovnicesc, cu o pleiadă de minuni 
mărturisite de oameni contemporani cu noi. 
Şi, mai ales, este un reper absolut necesar 
tocmai pentru a dobândi echilibru, 
cumpătare şi discernământ în afirmarea 
credinţei noastre, pentru a ne feri atât de 
ispitele de-a stânga, cât şi de cele de-a 
dreapta.

În privinţa întrebării tale, cred că răspunsul 
este de găsit în prorocii Vechiului 
Testament. Înţelegem de ce se întâmplă 
atâtea rele cu noi, cu Biserica, cu acest 
popor, tocmai văzând degradarea pe care o 
descrii şi tu. Dar să nu ne smintim din acest 
lucru, deoarece învăţătura dreptei credinţe 
şi harul mântuitor nu se pierd, oricât de 
nevrednici am fi noi. Se pierd însă pe 
măsură ce se acceptă erezii şi modificări în 
credinţă, modificări ce vin în întâmpinarea 
patimilor omeneşti... Noi să stăm bine, să 
stăm cu frică, să luăm aminte să nu cădem...

Văzând unele puncte de vedere ale altor cititori 
de la rubrica de dialoguri, aş vrea să vă 
transmit, cu această ocazie, şi impresiile şi 
gândurile mele legate de această revistă. Mă 
număr printre acei oameni care doresc să fie 
corect informaţi, obiectivi, fără a colora în roz 
realitatea apocaliptică pe care o trăim. Nu am 
aşteptări puerile, de copil însetat de basme. Nu 
ne putem hrăni cu basme, deşi suntem doritori 
de iubire şi pace, trebuie, aşa cum spun sfinţii, să 
avem şi „neliniştea cea bună”, dacă ne 
interesează adevărul şi, implicit, mântuirea 
sufletului, aceasta fiind şi tema acestei reviste... 
Vă doresc mult spor, har şi toate resursele de 
care aveţi nevoie pentru ca „Presa Ortodoxă” să 
ajungă în toate casele celor iubitori de adevăr 
(Liliana O., Bucureşti).

 

Publicam parţial o scrisoare primită pe 
poşta electronică ce conţine gânduri de 
sensibilă simţire duhovnicească, menite să 
ne aducă împăcare sufletească în  toată 
tulburarea şi zarva creată (de multe ori 
special) în ultima perioadă…Autorul ei este 
un preot de mir, Pr. Ioan Vasiliu. 

..În amorţeala zilei cenuşii ce ne împresura, pe 
14 ianuarie anul acesta, a sunat cuvântul 
duhovnicului retras după o viaţă de surghiun 
în munţii Neamţului (P. Iustin, n.n.). Reacţia 
oamenilor simpli la cuget, cu sau fără şcoală, a 
venit firesc: „Slavă Domnului! Nu suntem 
părăsiţi în faţa tăvălugului. Părintele se roagă 
şi îi pasă de noi”. Reacţia celor complicaţi la 
minte, cu sau fără şcoală, a izbucnit nefiresc: 
şi-au pus mintea la contribuţie să vadă cum se 
poate interpreta mai favorabil pentru sine 
situaţia. Stareţul Dionisie spunea: „Un 
ucenic a întrebat pe Bătrânul său când va 
veni sfârşitul. Şi bătrânul a răspuns: «Când 
se va înmulţi mintea». Şi asta o vedem 
astăzi”. Stau şi mă minunez. Oare nu ardea 
în noi inima noastră când ne vorbea părintele 
Iustin? Oare nu răzbătea din el cu putere 
acelaşi Duh care l-a îndemnat pe părintele 
Paisie Aghioritul să spună: „Pe unii îi 
interesează subiectul buletinelor de identitate, 
alţii îl exploatează şi creează probleme. 
Biserica trebuie sa ia o poziţie corectă. Să 
vorbească, să explice credincioşilor ca să 
înţeleagă că de vor lua buletinul, asta va 
constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de 
la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie 
obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă 
se va respecta libertatea credincioşilor, aşa 
încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel 
ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi.” Când în 
România au început să se elibereze paşapoarte 
şi permise de conducere cu cip, toate 
termenele-limită ale unei poziţii „oficiale” 
deja trecuseră. Trenul plecase într-o direcţie 
străină de Dumnezeu. Cine să tragă semnalul 
de alarmă şi cum? „Este vremea muceniciei! 
Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!, a sunat 
glasul Părintelui Iustin. Da, trebuie să ne 
trezim. Părintele spune să nu ne temem, ci să 
ne ferim înţelepţeşte.




